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SECURA 3000
PÓŁMASKA DWUDROŻNA Z ŁĄCZNIKAMI SPECJALNYMI (BAGNETOWYMI)

PRZEZNACZENIE

Części składowe półmaski SECURA 3000

Pó³maska SECURA 3000 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczaj¹cymi stanowi sprzêt ochrony uk³adu oddechowego przed szkodliwymi substancjami wystêpuj¹cymi pod
postaci¹: aerozoli (py³y, dymy, mg³y), par i gazów oraz obu tych postaci ³¹cznie.
ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU
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1. Pó³maska mo¿e byæ stosowana jedynie zgodnie z niniejszą instrukcją obs³ugi obejmuj¹cą:
odpowiedni dobór, sprawdzenie dopasowania, poprawne u¿ytkowanie, czyszczenie i przechowywanie.
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2. Pó³maska nie dostarcza tlenu. Nie wolno jej u¿ywaæ, gdy stê¿enie tlenu w powietrzu jest mniejsze ni¿ 18%, np. w kana³ach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach zamkniêtych o
niewielkiej kubaturze.
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3. Nie stosowaæ w atmosferze tlenu lub wzbogaconej w tlen.

Półmaska SECURA 3000 posiada znak

oraz spełnia wymagania normy PN-EN 140:2001 (EN 140:1998/AC:1999)

5. Je¿eli niemo¿liwe jest prawid³owe dopasowanie pó³maski do twarzy nie wolno wchodziæ do
ska¿onej strefy.

Warunki przechowywania:

wilgotność
względna

4. Nie wolno u¿ywaæ pó³maski w przypadkach gdy:
• zanieczyszczenia s¹ s³abo wyczuwalne lub nie s¹ wyczuwalne wêchem lub dzia³aj¹
		
dra¿ni¹co na skórê i oczy;
• zanieczyszczenia s¹ nieznane lub mog¹ stanowiæ bezpoœrednie zagro¿enie dla ¿ycia;
• stê¿enie zanieczyszczeñ jest nieznane lub gdy przekracza poziom okreœlony dla danych 		
elementów oczyszczaj¹cych;
• niemo¿liwe jest prawid³owe dopasowanie pó³maski do twarzy (nadmierny zarost, broda,
zmiany na skórze, które uniemo¿liwiaj¹ bezpoœredni kontakt brzegów pó³maski z twarz¹);
• zanieczyszczenia mogą wchodzić w reakcję z pochłaniaczami powodując wzrost
temperatury.

temperatura
otoczenia

stosować
zgodnie z instrukcją

6. W przypadku:
- wzrostu oporów oddychania lub gdy oddychanie jest utrudnione;
- uszkodzenia pó³maski lub elementów oczyszczaj¹cych;
- wyczucia we wdychanym powietrzu zapachu lub smaku zanieczyszczeñ;
- wyczucia podra¿nienia b³on œluzowych;
- zawrotów g³owy lub innych nietypowych odczuæ;
• nale¿y niezw³ocznie opuœciæ zagro¿ony obszar, a nastêpnie:
- sprawdziæ dopasowanie pó³maski;
- sprawdziæ prawid³owoœæ zamontowania elementów oczyszczaj¹cych;
- je¿eli pó³maska jest sprawna technicznie nale¿y wymieniæ elementy oczyszczaj¹ce.
7. Gdy sprzêt nie jest u¿ywany, nale¿y przechowywaæ pó³maskê w opakowaniu produkcyjnym
lub innym zapewniaj¹cym ochronê przed zanieczyszczeniami.
BUDOWA PÓ£MASKI
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Półmaska SECURA 3000 składa się z korpusu, dwóch zaworów wdechowych z łącznikami
specjalnymi, zwanymi dalej łącznikami bagnetowymi, umożliwiającymi montaż elementów
oczyszczających, zaworu wydechowego oraz nagłowia. Wszystkie zawory osadzone są na
wkładce zaworowej (6), która za pośrednictwem pierścienia z zaczepami (4) wyposażonego
w wewnętrzny łącznik bagnetowy, przytwierdzona jest do korpusu półmaski (5). Pierścień (4)
stanowi główną część, łączącą wszystkie elementy półmaski. W jego wnętrzu pod pokrywą (1)
znajduje się wylot zaworu wydechowego a z obrzeży wyprowadzone są dwa zaczepy nagłowia.
Wszystkie zawory wyposażone są w płatki zaworów (2), (7) wymuszające prawidłowy przepływ
powietrza podczas oddychania.
Nagłowie półmaski składa się z elastycznej taśmy tekstylnej (9), płaskiej części nagłownej (8),
sprzączki (10) oraz dwóch zapinek (3). Taśma tekstylna przewleczona jest przez wszystkie elementy nagłowia i łączy je ze sobą. Nagłowie łączy się z półmaską za pośrednictwem zapinek
(3) i zaczepów pierścienia (4).
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1. Pokrywa zaworu wydechowego
2. Płatek zaworu wydechowego
3. Zapinki nagłowia
4. Pierścień z zaczepami
5. Korpus
6. Wkładka zaworowa
7. Płatki zaworów wdechowych
8. Część nagłowna
9. Taśma nagłowia
10. Sprzączka

ZESTAWY U¯YTKOWE
Ochrona przed aerozolami
Pó³maska SECURA 3000 skompletowana z odpowiedniego typu filtrami p³askimi,
kapsu³owanymi lub dwustronnymi stanowi sprzêt ochrony uk³adu oddechowego przed szkodliwymi substancjami wystêpuj¹cymi w powietrzu w postaci aerozoli sta³ych i ciek³ych.
W przypadku stosowania filtrów p³askich, nale¿y posłużyć się ³¹cznikami puszkowymi. Konstrukcja pozosta³ych elementów oczyszczaj¹cych pozwala na ich bezpoœrednie pod³¹czenie
do pó³maski.
Ochrona przed gazami i parami
Pó³maska z odpowiednio dobranymi poch³aniaczami stanowi sprzêt ochronny układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami wystêpuj¹cymi w powietrzu w postaci par i gazów. Nale¿y
j¹ skompletowaæ z poch³aniaczami:
• typu A - w przypadku koniecznoœci ochrony przed parami i gazami substancji organicznych.
• typu B - w przypadku koniecznoœci ochrony przed parami i gazami substancji nieorganicznych.
• typu E - w przypadku koniecznoœci ochrony przed dwutlenkiem siarki i gazami kwaœnymi.
• typu K - w przypadku koniecznoœci ochrony przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi.
• typu ABEK - w przypadku równoczesnego wystêpowania w/w substancji.
Ochrona przed aerozolami oraz gazami i parami
Pó³maska skompletowana z odpowiedniego typu filtropoch³aniaczami stanowi sprzêt ochrony
uk³adu oddechowego przed szkodliwymi substancjami, wystêpuj¹cymi w powietrzu w postaci
par i gazów oraz aerozoli sta³ych i ciek³ych.
Pó³maska wyposa¿ona w odpowiedniego typu poch³aniacze oraz filtry p³askie, po³¹czone ze
sob¹ na wlocie powietrza do poch³aniacza specjalnym pierœcieniem lub pokrywk¹, stanowi
sprzêt ochrony uk³adu oddechowego przed szkodliwymi substancjami, wystêpuj¹cymi w powietrzu w postaci par i gazów oraz aerozoli sta³ych i ciek³ych.

ELEMENTY OCZYSZCZAJĄCE
PRZYGOTOWANIE PÓ£MASKI DO U¯YTKOWANIA

Je¿eli zostanie wykryty przeciek, nale¿y zmieniæ po³o¿enie pó³maski na twarzy i /lub dopasowaæ
naprê¿enie taœmy nag³owia, tak by wyeliminowaæ przeciek. Nale¿y powtarzaæ powy¿sze
czynnoœci, a¿ uzyska siê w³aœciwy wynik testu dopasowania w nadciœnieniu.

Symbol i typ

Nr kat.

Przykłady zastosowania

SECAIR 2000.12 P1
R - filtr płaski

S52321S0

pył granitu, marmuru, piasek, pyły z obróbki
żelaza, wypełniacze do gumy, nawozy sztuczne

Sprawdzanie stanu technicznego

SECAIR 2000.06 P2
R - filtr płaski

S52322S0

pyły drewna, dymy spawalnicze, mgła olejowa,
oraz włókna azbestu

SECAIR 2000.01 P3
R - filtr dwustronny

S52323S2

SECAIR 2000.02 P3
R - filtr dwustronny

S52324S2

azbest, pyły z obróbki drewna twardego i żelaza,
dymy metali ciężkich oraz mgły ich rozpuszczal
nych soli, związki uranu i radu, pył minerałów,
wypełniacze do gumy, nawozy sztuczne

Przed ka¿dym u¿yciem nale¿y sprawdziæ stan techniczny pó³maski. W przypadku wykrycia
jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawid³owego dzia³ania poszczególnych czêœci, pó³maska
powinna byæ wycofana z u¿ycia.

SECAIR 2000.10 P3
R-A - filtr dwustronny

S52326S2

odory, azbest, pyły z obróbki drewna twardego
i żelaza, dymy metali ciężkich oraz mgły ich
rozpuszczalnych soli, związki uranu i radu, pył mi
nerałów, wypełniacze do gumy, nawozy sztuczne

SECAIR 2000.03 P2
R - filtr dwustronny

S52325S2

pyły drewna, dymy spawalnicze, mgła olejowa
oraz włókna azbestu

2021 A1

S535A102

2031 A2

S535A202

pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia
>65oC (rozpuszczalniki organiczne, węglowodory,
alkohole, aldehydy, kwasy organiczne, estry,
ketony, styren)

2022 B1

S535B102

2032 B2

S535B202

dwusiarczek węgla, siarkowodór, cyjanowodór,
formaldehyd, merkaptany

5. Sprawdziæ taœmê nag³owia, by upewniæ siê, czy nie jest uszkodzona i zachowuje w³aœciw¹
elastycznoœæ.

2023 E1

S535E102

2033 E2

S535E202

dwutlenek siarki, chlorowodór, dwutlenek azotu,
trójtlenek siarki, niskorzędowe kwasy organiczne
(mrówkowy, octowy)

Mocowanie elementów oczyszczaj¹cych

2024 K1

S535K102

2034 K2

S535K202

amoniak i jego pochodne organiczne (aminy, np.
metyloamina, dwumetyloamina, etyloamina)

Po sprawdzeniu stanu technicznego nale¿y dokonaæ monta¿u odpowiednio dobranych do
zagro¿enia elementów oczyszczaj¹cych (filtrów, poch³aniaczy, filtropoch³aniaczy).

2025 ABEK1

S535W102

wszystkie substancje dla pochłaniaczy typu A, B,
E, K występujące równocześnie lub pojedynczo

Po wyjêciu elementów oczyszczających z opakowania fabrycznego nale¿y uchwyciæ pó³maskê
lewą d³oni¹ tak, aby cztery palce znalaz³y siê wewn¹trz czêœci twarzowej, a kciuk na zewn¹trz
- na pokrywie zaworu wydechowego.

Pó³maska SECURA 3000 wymaga niewielkiego zakresu konserwacji, jakkolwiek po ka¿dym
u¿yciu zaleca siê jej oczyszczenie. Zwyk³e czyszczenie mo¿na wykonaæ przez wytarcie
œciereczką specjalnie przeznaczoną do sprzêtu ochrony osobistej. Je¿eli potrzebne jest bardziej
dok³adne oczyszczenie nale¿y najpierw roz³o¿yæ pó³maskê, zdejmuj¹c elementy oczyszczaj¹ce,
taœmê nag³owia i inne czêœci. Oczyœciæ i odkaziæ pó³maskê i pozosta³e elementy (za wyj¹tkiem
elementów oczyszczaj¹cych) u¿ywaj¹c ciep³ej wody z myd³em (< 50°C), przetrzeæ do czysta
miêkk¹ œciereczk¹, sp³ukaæ w czystej wodzie i wysuszyæ strumieniem czystego powietrza.

2041 A1P2 R D

S536A122

2061 A2P2 R D

S536A222

pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia
>65oC, aceton oraz aerozole stałe i ciekłe

2042 B1P2 R D

S536B122

Element oczyszczaj¹cy uchwyciæ praw¹ d³oni¹ i ustawiæ tak by wypustki ³¹cznika bagnetowego
pasowa³y do wyciêæ na obwodzie otworu elementu oczyszczaj¹cego. Po dokonaniu lekkich obrotów w prawo i lewo na³o¿yæ element na ³¹cznik po czym dokonaæ obrotu w prawo do momentu
wyczuwalnego oporu.

Nie stosowaæ œrodków zawieraj¹cych lanolinê, lub inne oleje, albo rozpuszczalniki. Czêœci
pó³maski, a szczególnie zawór wydechowy i jego gniazdo powinny byæ sprawdzane po ka¿dym
u¿yciu. Je¿eli zauwa¿one zostanie jakiekolwiek uszkodzenie, element powinien byæ zdjêty i
zast¹piony nowym.

2062 B2P2 R D

S536B222

2043 E1P2 R D

S536E122

Przechowywanie

2063 E2P2 R D

S536E222

Nie nale¿y wciskaæ elementu oczyszczającego na si³ê, poniewa¿ jeden z wystêpów ³¹cznika jest
wê¿szy od pozosta³ych i powinien byæ spasowany z najmniejszym, oznaczonym znacznikiem
(wyciêciem na obwodzie otworu elementu oczyszczaj¹cego).

2044 K1P2 R D

S536K122

2064 K2P2 R D

S536K222

2045 ABEK1P2 R D

S536W122

2046 ABEK1P2 R
D / CO

S536C122

2051 A1P3 R D

S536A132

2071 A2P3 R D

S536A232

2052 B1P3 R D

S536B132

2072 B2P3 R D

S536B232

2053 E1P3

S536E132

2073 E2P3

S536E232

2054 K1P3 R D

S536K132

2074 K2P3 R D

S536K232

2055 ABEK1P3 R D

S536W132

dwusiarczek węgla, siarkowodór, cyjanowodór,
formaldehyd, merkaptany, aceton oraz aerozole
stałe i ciekłe
dwutlenek siarki, chlorowodór, dwutlenek azotu,
trójtlenek siarki, kwasy organiczne niskorzędowe
(mrówkowy, octowy)

B. W podciœnieniu
Zaleca siê nastêpuj¹c¹ procedurê sprawdzania:
1. Sprawdziæ, czy częœæ twarzowa (korpus) pó³maski nie jest uszkodzona mechanicznie (rozdarta, dziurawa) lub, czy nie jest brudna, czy okolice uszczelnienia obrze¿a (fartuch) nie s¹
uszkodzone. Materia³ musi byæ miêkki i giêtki. Zbyt twardy materia³ uniemo¿liwia w³aœciwe doszczelnienie pó³maski do twarzy u¿ytkownika.
2. Sprawdziæ prawid³owoœæ zamocowania elementów oczyszczaj¹cych.
3. Sprawdziæ wszystkie czêœci wykonane z tworzywa sztucznego, czy nie mają œladów pêkniêæ
lub oznak zmêczenia materia³u.
4. Sprawdziæ płatki zaworów wdechowych i wydechowego, czy nie ma na nich œladów
odkszta³cenia, przetarcia lub pêkniêcia i czy s¹ w³aœciwie osadzone w gnieŸdzie.

Dopasowanie pó³maski do twarzy

wszystkie substancje dla pochłaniaczy typu A, B,
E, K występujące równocześnie lub pojedynczo
lub jako mieszaniny, oraz aerozole stałe i ciekłe

Aby tego dokonaæ nale¿y:

pary i gazy organiczne o temperaturze wrzenia
>65oC, aceton oraz aerozole stałe i ciekłe
dwusiarczek węgla, siarkowodór, cyjanowodór,
formaldehyd, merkaptany, aceton oraz aerozole
stałe i ciekłe

Umieœciæ d³onie na powierzchni obu elementów oczyszczaj¹cych, by zapobiec przep³ywowi
powietrza. Dokonaæ wdechu i zatrzymaæ powietrze na 5-10 sekund.
Je¿eli częœæ twarzowa zapada siê lekko i nie ma przep³ywu powietrza pomiêdzy twarz¹ i
pó³maską, uzyskano w³aœciwe dopasowanie.
Je¿eli zostanie wykryty przeciek, nale¿y zmieniæ po³o¿enie pó³maski na twarzy i /lub dopasowaæ
naprê¿enie taœmy nag³owia, tak by wyeliminowaæ przeciek. Nale¿y powtarzaæ powy¿sze
czynnoœci, a¿ uzyska siê w³aœciwy wynik testu dopasowania w podcienieniu.
Je¿eli nie mo¿na uzyskaæ satysfakcjonuj¹cego rezultatu, nie wolno wchodziæ do obszaru zanieczyszczonego.
KONSERWACJA, MONTA¯ I PRZECHOWYWANIE
Konserwacja

amoniak i jego pochodne organiczne (aminy,
np. metyloamina, dwumetyloamina, etyloamina),
aceton oraz aerozole stałe i ciekłe

wszystkie substancje dla poch³aniaczy typu A, B,
E, K wystêpuj¹ce równoczeœnie lub pojedynczo
lub jako mieszaniny, tlenek wêgla oraz aerozole
sta³e i ciek³e

Je¿eli nie mo¿na uzyskaæ satysfakcjonuj¹cego rezultatu, nie wolno wchodziæ w obszar zanieczyszczony.

Dopasowanie pó³maski do twarzy powinno byæ wykonywane przy ka¿dym jej zak³adaniu.

• na³o¿yæ przez g³owê na kark fragment taœmy ze sprz¹czk¹,
• drugi fragment taœmy wraz z p³ask¹ czêœci¹ nag³own¹ na³o¿yæ na g³owê
- spowoduje to przesunięcie pó³maski w okolice twarzy,
• umieœciæ pó³maskê dok³adnie tak by przykrywa³a usta i nos,
• odblokowaæ dŸwignie sprz¹czki na karku,
• naci¹gn¹æ wolny koniec taœmy na karku
- spowoduje to lepsze przyleganie pó³maski do twarzy,
• poprawiæ pó³maskê na twarzy,
• zacisn¹æ dŸwigniê sprz¹czki na karku.

dwutlenek siarki, chlorowodór, dwutlenek azotu,
trójtlenek siarki, kwasy organiczne niskorzędowe
(mrówkowy, octowy)

Sprawdzanie szczelnoœci dopasowania

amoniak i jego pochodne organiczne (aminy,
np. metyloamina, dwumetyloamina, etyloamina),
aceton oraz aerozole stałe i ciekłe

A. W nadciœnieniu

wszystkie substancje dla pochłaniaczy typu A, B,
E, K występujące równocześnie lub pojedynczo
lub jako mieszaniny, oraz aerozole stałe i ciekłe

Je¿eli czêœæ twarzowa lekko siê wydyma i nie ma przep³ywu powietrza pomiêdzy twarz¹ i
pó³mask¹, wówczas dopasowanie jest w³aœciwe.

Pó³maskê nale¿y przechowywaæ w sposób zabezpieczaj¹cy przed uszkodzeniami mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniaj¹cych
utrzymanie temperatury – 5 oC - +40 oC i wilgotnoœci wzglêdnej poni¿ej 80%.
Pó³maska nie powinna byæ przechowywana razem z substancjami toksycznymi, wydzielaj¹cymi
nieprzyjemne zapachy i dzia³aj¹cymi agresywnie na materia³y, z których jest wykonana.
TRWA£OŒÆ
Pó³maska zachowuje parametry u¿ytkowe przez okres 5 lat przechowywania w opakowaniu
fabrycznym.
Producent gwarantuje czas bezpiecznego u¿ytkowania pó³maski po rozpakowaniu przez okres
3 lat, jednak nie d³u¿ej ni¿ 5 lat od daty produkcji.

Po³o¿yæ d³oñ na pokrywie zaworu wydechowego i dokonaæ wydechu.
Instrukcja użytkowania półmaski SECURA 3000 z dnia 11.04.2016.

