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Захист 
органів дихання
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Типи засобів захисту від 3M

3M пропонує Вам широкий діапазон одноразових, багаторазових, силових респіраторів та систем подачі 
стисненого повітря для захисту від газів, випарів та часток, що дозволяє Вам обирати рівень і тип захисту та 
комфорту, стиль і технічні характеристики, які Вам потрібні для безпечної, комфортної й ефективної роботи.

Існує три головних типи засобів захисту органів дихання від 3M:

Одноразові респіратори
• Ідеальні для більшості галузей виробництва та 

застосування в умовах, коли користувачам потрібен 
захист від часток, наприклад, пилу та аерозолю

• Вибір чашоподібних або складаних, з клапаном або 
без клапана респіраторів, а також варіант захисту від 
озону та подразливої дії органічних випарів 
та кислотних газів

• Існують два типи для забезпечення потреб в 
одноразовому використанні на зміні (NR) та 
багаторазовому (R)

• Невелика вага респіраторів і те, що вони не 
потребують технічного обслуговування

• Комфортні, зручні та прості у використанні

Засоби захисту органів дихання 3M™

Силові респіратори
та системи подачі стисненого повітря
• Забезпечують захист від пилу, аерозолю, газів 

та випарів, а також комбінації факторів ризику, 
наприклад, розпилення фарби

• Можуть забезпечити комплексний захист очей, 
обличчя, голови, шиї та органів слуху в одній системі, 
що виключає несумісність між елементами ЗІЗ

• Модульні системи дозволяють Вам поєднувати та 
підбирати компоненти при зміні середовища або мети 
застосування, що надає Вам велику перевагу завдяки 
гнучкості та простоті використання

• Немає збільшення опору диханню, що означає більш 
комфортне та тривале носіння

• Можуть використовуватися різними користувачами, 
незалежно від характеристик обличчя, форми, 
розміру тощо.

Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами
• Забезпечують захист від часток, 

газів та випарів або від їх комбінації
• Ці продукти мають змінні фільтри та запасні частини. 

Їх можна чистити, зберігати та використовувати 
повторно, якщо вони у належному стані

• Повні маски також забезпечують 
комплексний захист очей та обличчя

• Багато моделей цілком придатні для обслуговування
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1. Виявлення небезпечних факторів
Для органів дихання: пил, пари металу, газ, випари 
тощо. Все, що вище шиї: голова, очі, обличчя, 
органи слуху тощо.

4-кроковий метод

Вибір і визначення відповідного засобу захисту органів дихання може здатися нелегким завданням, 
тому що треба врахувати дуже багато факторів і зробити вибір з багатьох варіантів. Завдяки нашому простому 
4-кроковому методу дуже легко обрати належний рівень захисту та комфорту, які необхідні для оптимального 
захисту органів дихання.

2. Вибір правильного респіратора
Одноразовий, багаторазовий, напівмаска, повна 
маска, силовий респіратор, подача стисненого 
повітря та правильний фільтр у разі необхідності.

3. Оцінка ризику
Оцініть рівні небезпеки за стандартами безпеки 
та врахуйте також захист, наприклад, шкіри, очей, 
обличчя, голови та тіла.

4. Навчання використанню
Переконайтеся, що Ви знаєте, як використовувати 
та обслуговувати свій засіб захисту органів 
дихання, щоб забезпечити їх ефективний захист. 
Фахівці 3М з продажу та технічні фахівці можуть 
допомогти Вам визначити Ваші потреби у 
навчанні, організувати його та надати консультації 
з усіх аспектів захисту органів дихання, 
врахувавши Ваші індивідуальні потреби.

Засоби захисту органів дихання 3M™
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Протиаерозольні 
респіратори
Комфортне дихання чистим та безпечним повітрям важливе для здоров’я 
робітників та моральної атмосфери на робочому місці. Враховуючи цю обставину, 
ми розробили асортимент одноразових респіраторів 3M™, використовуючи науку 
для збільшення захисту, комфорту та здатності пропускати повітря.

У поєднанні з ергономічним дизайном широкий діапазон технологій, включаючи 
клапан 3M™ CoolFlow™, допомагає забезпечити комфортний захист, легке 
дихання та зменшити накопичення тепла.
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Сфера 
застосування*

Фактори ризику
Рівень 
захисту

Важлива інформація

Шліфування піском, 
Різання,
Буріння

Іржа, металеві частинки, наповнювач FFP1

Бетон, каміння
FFP1 

FFP2
FFP3 За високої концентрації кварцу 

Цемент, дерево, сталь FFP2

Фарби / лак / антикорозійне покриття FFP2 FFP3 У випадку наявності хроматів 

Сталь, нержавіюча сталь FFP3

Низькотемпературне розпилення нафти FFP2

Зварювальні роботи

М’яка маловуглецева сталь, цинк (різання металу, 
дугове зварювання металевим / вольфрамовим 
електродом у середовищі інертного газу)

FFP2 

FFP3

Респіратори 3М™ 9928 або 
3М™ 9925 для захисту від озону

Нержавіюча сталь (електроди) FFP2
Респіратори 3М™ 9928
або 3М™ 9925 для захисту від озону 

Паяння FFP2

Робота з азбестом Невеликі обсяги, нечастий вплив FFP3 Для додаткового захисту 

Робота зі склом та мінеральними волокнами FFP2

Сортування відходів
Може знадобитися респіратор 
для захисту від газів і парів

Розпилення
Пестициди (на водній основі) 
Розпилення фарби

FFP2 

FFP2

Може знадобитися респіратор 
для захисту від газів і парів

Комунальне технічне обслуговування FFP3

Алергії
Пилок, шерсть тварин 
Зерновий пил

FFP1 

FFP2

Контакт з:
Пліснява/грибки 
Бактерії 
Дизельний вихлоп / дим

FFP2 

FFP2 

FFP2

FFP3 При туберкульозі

* Увага! У цьому посібнику надана лише стисла інформація. Його не слід використовувати в якості єдиного посібника для вибору засобів індивідуального захисту органів 
дихання (ЗІЗОД). Технічні характеристики та обмеження зазначені на упаковці ЗІЗОД та в інструкції з експлуатації. Перш ніж використовувати будь-який з цих ЗІЗОД, 
користувач повинен прочитати і зрозуміти інструкції з експлуатації для кожного продукту. Необхідно дотримуватися законодавства конкретної країни. Зверніть увагу на те, що 
наведені в цьому документі сфери застосування використані лише як приклад для позначення можливих факторів ризику. Вибір найбільш відповідного ЗІЗОД залежить від 
конкретної ситуації і має здійснюватися тільки компетентною особою, обізнаною щодо фактичних виробничих умов і обмежень застосування конкретного ЗІЗ.

4-кроковий метод

1. Виявлення небезпечних факторів

Фільтрувальні 
напівмаски ДСТУ 
EN 149:2001 FFP1

Фільтрувальні 
напівмаски ДСТУ EN 
149:2001 FFP2

Фільтрувальні напівмаски 
ДСТУ EN 149:2001 FFP3

Зварювальні 
фільтрувальні 
напівмаски ДСТУ EN 
149:2001

Номінальний
фактор захисту НФЗ 4 НФЗ 12 НФЗ 50 НФЗ 10

Стандартні 
сфери 
застосування

Низька концентрація 
тонкодисперсного 
пилу (до 4 ГДК) 
та водомасляних 
аерозолів, які, 
як правило, 
використовуються під 
час ручного шліфування 
піском, різання, буріння

Середня концентрація 
тонкодисперсного цпилу 
(до 12 ГДК) і водомасляних 
аерозолів, які, як правило, 
використовуються під 
час штукатурних робіт 
у вигляді піщаного, 
цементного та деревного 
пилу

Висока концентрація 
тонкодисперсного пилу (до 50 ГДК) 
і водомасляних аерозолів, які, як 
правило, використовуються під час 
роботи з небезпечними порошками 
у фармацевтичній промисловості 
або під час роботи з біологічними 
агентами і волокнами

Середня концентрація 
тонкодисперсного пилу 
(до 12 ГДК) і водомасляних 
аерозолів, димів металів, 
озону (до 10 ГДК) та 
органічних парів нижче 
ГДК, які, як правило, 
використовуються під час 
зварювання та паяння

Номінальний фактор захисту (НФЗ): теоретичний рівень захисту ЗІЗОД, заснований на технічних показниках лабораторних випробувань.

2. Оцінка ризику

Протиаерозольні респіратори ЗМ™
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Чашоподібні респіратори ЗМ™
• Конструкція опуклої форми, з носовою 

кліпсою і з подвійними гумками
• Легкість підгонки
• Міцна, стійка до зминання оболонка

Складані респіратори ЗМ™
• Ультрам’яке, гнучке та комфортне 

облягання, що забезпечується за допомогою 
3-панельної складаної конструкції

• Складана конструкція в індивідуальній 
упаковці запобігає забрудненню до 
використання і забезпечує зручність 
зберігання

Респіратори ЗМ™ з регульованими гумками
• Міцна та надійна конструкція забезпечує 

можливість багатозмінного режиму роботи і 
дає відчуття надійності

• Регульовані плетені головні гумки
• М’яке внутрішнє лицьове ущільнення, що 

забезпечує підвищений комфорт

Клапан видиху ЗМ™ Cool Flow™
• Ефективно видаляє тепло, що 

накопичується, забезпечуючи 
більший комфорт

• Подовжує тривалість безперервного 
використання

• Знижує ризик запотівання захисних окулярів

4. Навчання правильному використанню

Правильне використання і відповідне технічне обслуговування засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) 3М™ є 
основною умовою забезпечення ефективного захисту. Досвідчені фахівці з продажу та групи технічної підтримки 
допоможуть Вам використовувати продукцію 3М™ з максимально можливим ефектом.

Стандарт EN 149:2001 + A1:2009, ДСТУ EN 149:2001

Фільтрувальні напівмаски компанії 3М відповідають вимогам українського стандарту ДСТУ EN 149: 2001 для 
фільтрувальних напівмасок, призначених тільки для захисту від твердих частинок і частинок нелетких рідин. 
Продукція класифікується за ефективністю і максимальним сумарним проникненням всередину (FFР1, FFР2 і 
FFР3), а також за стійкістю до запилення.

Випробування експлуатаційних якостей відповідно до цих стандартів включає:
• випробування на проникність фільтра і температурний вплив частинок нелетких рідин — оцінка параметрів 

фільтрації нового фільтра і фільтра, підданого температурному впливу
• опірність диханню — оцінка легкості дихання (вдих і видих) через респіратор
• сумарне проникнення всередину — оцінка проникності фільтра, проникнення на клапані (за наявності) і, 

що особливо важливо, проникнення по смузі обтюрації (по ущільненню лицьової частини респіратора), при 
носінні його різними людьми, які виконують визначену роботу

• стійкість до запилення — оцінка здатності напівмаски продовжувати ефективно функціонувати і 
забезпечувати захист органів дихання у навколишньому середовищі з дуже високим рівнем запиленості

Продукція багаторазового використання також піддається циклу очищення (визначається виробником) і 
24-годинному зберіганню для підтвердження, що багаторазове використання не впливає на експлуатаційні 
якості виробу. Випробування на стійкість до запилення є обов’язковою вимогою для виробів багаторазового 
використання, але не є обов’язковим для виробів одноразового використання (що не використовуються 
повторно).

Значення маркування:
R = для повторного використання 
NR = для одноразового використання
D = відповідає вимогам стійкості до запилення

Протиаерозольні респіратори ЗМ™

3. Вибір відповідного виду ЗІЗОД
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Важливість комфорту

Респіратор забезпечує Ваш захист, якщо Ви використовуєте його протягом усього часу дії шкідливих факторів. 
Переконайтеся, що Ви обрали респіратор, який зручно носити протягом всієї Вашої зміни.

Легкість дихання 
Ефективний клапан видиху і 
високоефективний фільтрувальний 
матеріал з малим опором диханню 
забезпечать Вам комфортне дихання.

Прохолода
Ефективний клапан видиху знижує 
накопичення тепла і вологи, особливо в 
умовах спеки та підвищеної вологості. 
Це дозволяє уникнути запотівання лінз 
захисних окулярів і щитків.

Зручність для обличчя та голови 
Краї респіратора повинні бути 
гнучкими, за формою і за розмірами він 
повинен закривати ніс, рот і підборіддя 
без створення надмірного тиску. 
Матеріал наголів’я забезпечує належну, 
рівномірну фіксацію по всій голові та 
зручне розташування, надійність для 
всіх користувачів.

Комфортно для шкіри 
Комфортність для шкіри створюється 
гладкістю і м’якістю внутрішнього 
матеріалу, що контактує зі шкірою, 
особливо протягом тривалого часу. 
М’який внутрішній лицьовий ущільнювач 
і швидко поглинаючий матеріал в 
носовій частині створюють необхідний 
комфорт. У звичайних респіраторах 
використовуються грубі і жорсткі 
матеріали, що в поєднанні з високою 
температурою всередині таких 
респіраторів може викликати свербіж і 
робить їх незручними у використанні.

Мала вага 
Скористайтеся перевагами
технологічної новинки та оберіть легкий 
респіратор для оптимальної зручності.

Сумісність з іншими ЗІЗ 
Переконайтеся в тому, що обраний 
Вами респіратор добре поєднується 
з іншими ЗІЗ, необхідними для 
вашої роботи, такими як захисні 
окуляри та засоби захисту слуху, для 
забезпечення максимальної зручності.

Протиаерозольні респіратори ЗМ™
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Обличчя має бути чисто 
поголеним, оскільки борода 
чи інше волосся на обличчі 
можуть перешкодити щільному 
приляганню.

Важливість щільного прилягання

Необслуговувані респіратори максимально ефективні, якщо немає зазору між краями респіратора і вашим 
обличчям. Як тільки прилягання послаблюється, утворюється зазор, і захист стає ненадійним, оскільки всередину 
може потрапляти забруднене повітря.

Зверніть увагу:

• Верхній ремінець має 
пройти через верхівку 
голови. Ремінці не повинні 
бути закручені

• Носова кліпса повинна 
щільно прилягати до 
поверхні носа та обличчя 
для забезпечення 
належного прилягання

• Респіратор має бути 
правильно розташований 
на Вашому обличчі та 
голові

• Якщо це складаний 
респіратор, 
переконайтеся в тому, 
що він повністю 
розкритий

• Нижній ремінець має 
пройти під вухом. Ремінці 
не повинні бути закручені

Довге волосся повинно бути 
зібране ззаду.

Двома руками притисніть носову 
кліпсу до нижньої частини 
носа, щоб забезпечити щільне 
прилягання і правильну посадку. 
Не придавлюйте носову кліпсу 
однією рукою, оскільки це 
може не забезпечити належне 
прилягання.

Перевірка щільності прилягання

• Щоразу перед використанням респіратора 
необхідно перевіряти правильність його 
прилягання

• Двома руками закрийте респіратор, обережно, 
щоб не порушити посадку

• Респіратор без клапана — зробіть різкий видих, 
Респіратор з клапаном — зробіть різкий вдих
• Якщо повітря просочується біля носа, 

відрегулюйте носовий затискач та усуньте зазор
• Якщо повітря просочується по краях 

респіратора, поправте рукою ремінці з боків 
голови або відрегулюйте натягнення
та усуньте зазор

Перевірте щільність прилягання ще раз. 
Якщо Ви не змогли відрегулювати щільність 
прилягання, не входьте в небезпечну зону.

Один і той самий тип і розмір 
респіратора може підходити 
не всім. При первинному 
виборі респіратора необхідно 
провести випробування на 
щільність прилягання, щоб 
підібрати необхідний засіб 
індивідуально. Для отримання 
інформації про порядок 
проведення випробування 
на щільність прилягання, 
зверніться до вашого фахівця 
з ОП або до компанії 3М.

Протиаерозольні респіратори ЗМ™

Розмір
Вибір респіратора правильного типу і розміру є важливим для зручності 
та захисту. Якщо респіратор занадто великий або громіздкий, він може 
заважати огляду. Якщо занадто малий, він може бути незручним і 
створювати труднощі в процесі спілкування.
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Компанія 3М створює респіратори, які Вам потрібні, щоб бути 
захищеним, респіратори, які Ви хочете носити. Респіратори серії 
3М™ Aura™ 9300+ є результатом роботи компанії 3М, спрямованої 
на подальше підвищення комфортності.
Ці респіратори поєднують у собі новітні розробки, технології і 
матеріали. За допомогою фільтра зі зниженим опором диханню 
— Ви можете дихати через респіратор набагато вільніше. 
Респіратор 3М™ Aura™ також забезпечений рельєфною верхньою 
панеллю, яка знижує запотівання окулярів від тепла і вологи, що 
видихається.

Протиаерозольні респіратори 
серії 3М™ Aura™ 9300+

Технологія фільтра 
зі зниженим опором 
диханню 3M™

3-панельний 
складаний дизайн

Клапан 3M™ Cool Flow™

+

Властивості та переваги:

Комфорт обличчя та голови 

Дизайн та матеріал
• Унікальний 3-панельний дизайн 

підійде багатьом формам 
і розмірам обличчя

• Не сковує міміку
• Забезпечує малий опір диханню; 

ідеально підходить для роботи в 
умовах спеки

• Міцно тримається на обличчі, 
забезпечуючи комфортне та 
герметичне прилягання

• Пористий матеріал носової частини 
респіратора і м’яке внутрішнє 
покриття створюють відчуття 
комфорту

• Надзвичайно легкий 

Об’ємна носова панель
• Вигнутий низькопрофільний дизайн 

чудово підходить для контуру 
носа й очей

• Допомагає забезпечити 
належний огляд

• Покращує сумісність з окулярами 

Знижений опір диханню
• Поєднання переваг 

протиаерозольного фільтрувального 
матеріалу 3М з передовою 
технологією низького опору диханню

• Ефективність дії фільтра за рахунок 
зниженої опірності диханню

• Підвищений комфорт 

Рельєфна верхня панель
• Допомагає зменшити запотівання 

окулярів

Клапан дихання ЗМ™ Cool Flow™
• Ефективно запобігає накопиченню 

тепла і вологи
• Забезпечує прохолоду і комфорт при 

використанні
• Виводить повітря, що видихається, і 

мінімізує ризик запотівання окулярів

Сумісні із
• Захисними окулярами 3M
• Засобами захисту органів слуху 3М

Стандартні сфери застосування
• Будівництво
• Суднобудування / 

Судноремонт
• Фармацевтика
• Гумова / полімерна 

промисловість
• Машинобудування
• Чавунне і сталеве лиття
• Агрохімічна 

промисловість

• Гончарні / Керамічні 
вироби

• Лабораторії
• Сільське 

господарство
• Виробництво 

кольорових металів
• Харчові продукти
• Порошкоподібні 

хімікати

FFP3

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ Aura™ 9332+ 
Класифікація: EN 149:2001+A
1:2009 FFP3 NR D Захист: 
пил/аерозоль Максимальний 
рівень захисту: до 50 ГДК

Протиаерозольні респіратори ЗМ™
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Протиаерозольний 
респіратор 3М™ Aura™ 9310+ 
Класифікація: EN 149:2001+А
1:2009 FFP1 NR D Захист: 
пил/аерозоль Максимальний 
рівень захисту: до 4 ГДК

FFP1

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ Aura™ 9320+ 
Класифікація: EN 149:2001+А
1:2009 FFP2 NR D Захист: 
пил/аерозоль Максимальний 
рівень захисту: до 12 ГДК

FFP2

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ Aura™ 9312+ 
Класифікація: EN 149:2001+А
1:2009 FFP1 NR D Захист: 
пил/аерозоль Максимальний 
рівень захисту: до 4 ГДК

FFP1

FFP3

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ Aura™ 9332+ 
Класифікація: EN 149:2001+А
1:2009 FFP3 NR D Захист: 
пил/аерозоль Максимальний 
рівень захисту: до 50 ГДК

FFP3

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ Aura™ 9330+ 
Класифікація: EN 149:2001+А
1:2009 FFP3 NR D Захист: 
пил/аерозоль Максимальний 
рівень захисту: до 50 ГДК

Протиаерозольний респіратор 3М™ Aura™ 9310+ Протиаерозольний респіратор 3М™ Aura™ 9312+

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ Aura™ 9322+ 
Класифікація: EN 149:2001+А
1:2009 FFP2 NR D Захист: 
пил/аерозоль Максимальний 
рівень захисту: до 12 ГДК

FFP2

Протиаерозольні респіратори ЗМ™
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Протиаерозольний 
респіратор 3M™ 8322 
Класифікація: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D 
Захист: пил/аерозоль 
Максимальний рівень 
використання: До 12 x ГДК

FFP2

За допомогою респіраторів 3M™ серії 8300 Ви зможете відчути переваги 
м’якої підкладки, виконуючи важку роботу в комфортних умовах.

Респіратори серії 8300 були розроблені з розрахунком на комфорт. З одного 
боку, м’яка амортизаційна підкладка забезпечує миттєвий комфорт, з іншого 
— тривалий комфорт, а жорстка конструкція робить серію 8300 міцною та 
надійною — все це допомагає користувачеві збільшити зносостійкість.

Комфортна серія: 
Серія 3M™ чашоподібні 8300

Стандартні сфери 
застосування

Високоефективний 
фільтрувальний 
матеріал 3M™

Клапан 3M™ Cool Flow™

Лицьове ущільнення 
(тільки для 8833)

М-подібна носова кліпса

Властивості та переваги:

Плетені головні ремінці
• Були обрані матеріали для підвищення 

комфорту та строку служби
• Ремінці з колірним кодуванням 

забезпечують полегшення визначення 
рівня захисту

М-подібна носова кліпса
• Носова кліпса швидко фіксується і є 

простою для носіння; вона облягає ніс, 
що забезпечує більший рівень комфорту

Міцна зовнішня оболонка
• Конструкція оболонки забезпечує 

додатковий строк служби для користувачів

Клапан 3M™ Cool Flow™
• Клапан Cool Flow зменшує тепло, що 

накопичується, забезпечуючи більший 
комфорт для робітників навіть у спеку та 
при підвищеній вологості

Високоефективний 
фільтруючий матеріал 3M™
• Ефективна фільтрація допомагає 

користувачам вільно дихати через 
респіратор для більш комфортного захисту

Підкладка
• М’яка амортизаційна внутрішня підкладка 

сприяє комфорту

М’який край
• Гнучкий, текстурований край створює 

відчуття комфорту та захищеності на 
обличчі

М’яке внутрішнє лицьове 
ущільнення (тільки для 8833)
• Забезпечує безпечне та щільне 

прилягання, що підвищує комфорт
• Можна чистити для гігієни користувача, 

якщо респіратор використовується довше 
ніж протягом однієї зміни

• Будівництво
• Кар’єрна розробка родовищ
• Гончарні/керамічні вироби
• Інженерно-технічні роботи
• Фармацевтика
• Лісопильні заводи
• Чорна металургія
• Суднобудування
• Металообробка

Протиаерозольні респіратори ЗМ™
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Протиаерозольний 
респіратор 3M™ 8310 
Класифікація: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D 
Захист: пил/аерозоль
Максимальний рівень використання: 
До 4 x ГДК

FFP1

FFP3

Протиаерозольний 
респіратор 3M™ 8320 
Класифікація: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D 
Захист: пил/аерозоль
Максимальний рівень використання: 
До 12 x ГДК

FFP2

Протиаерозольний 
респіратор 3M™ 8312 
Класифікація: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D 
Захист: пил/аерозоль
Максимальний рівень використання: 
До 4 x ГДК

FFP1

Протиаерозольний 
респіратор 3M™ 8833 
Класифікація: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D 
Захист: пил/аерозоль
Максимальний рівень використання: 
До 50 x ГДК

Протиаерозольні респіратори 3M™ 8310 Протиаерозольний респіратор 3M™ 8312

Плетені головні ремінці для підвищення комфорту та збільшення строку служби

Протиаерозольні респіратори ЗМ™
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Класична серія: 
чашоподібні респіратори

Протиаерозольний респіратор 3М™ 8822 
Класифікація:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D 
Захист: пил/аерозолі 
Максимальний рівень захисту: до 12 ГДК

FFP2

Без клапана

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ 8810 
Класифікація: 
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 
NR D
Захист: пил/аерозолі 
Максимальний рівень захисту: 
до 12 ГДКFFP2

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ 8812 
Класифікація:
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D 
Захист: пил/аерозолі 
Максимальний рівень захисту: 
до 4 ГДК

З клапаном

FFP1

Високоефективний 

матеріал фільтра 3М™

Клапан 3М™ Cool Flow™

Протиаерозольні респіратори ЗМ™

Респіратори серії 3М™ 8000 забезпечують легкий, зручний та ефективний 
захист органів дихання від пилу і вологи. Традиційна опукла форма, 
подвійний ремінець, носова поролонова прокладка та носовий затискач 
забезпечують зручне носіння в широкому діапазоні лицьових розмірів. 
Оригінальний клапан респіраторів 3М™ 8822 та 3М™ 8812, а також 
стійка до деформацій конструкція пропонують надійний, зручний захист, 
особливо в умовах спеки та підвищеної вологості. Ці респіратори не 
потребують обслуговування. Респіратори класичної серії входять до складу 
Вашого основного обладнання для різних умов роботи і відповідають 
стандарту ДСТУ EN 149:2001+A1:2009. Власна технологія клапана 3М™ Cool 
Flow™ дає більш високий комфорт носіння, забезпечуючи виведення тепла 
і вологи. Ця модель респіратора виробляється у Великій Британії.

Властивості та 
переваги:

Зручність
• Традиційна опукла форма 

з носовою кліпсою та 
подвійним ремінцем

• Зручна, легка конструкція 

Безпека
• Надійний, ефективний 

захист від найдрібніших 
частинок

• Міцна, стійка до 
деформацій внутрішня 
поверхня

Клапан 3М™ Cool Flow™
• Ефективне виведення 

тепла та накопиченої 
вологи охолоджує повітря 
та забезпечує зручне 
носіння

• Виводить повітря, що 
видихається, і мінімізує 
ризик запотівання 
захисних окулярів

Сумісні із
• Захисними окулярами 3M
• Засобами захисту органів 

слуху 3М

Стандартні сфери 
застосування
• Будівництво
• Суднобудування / 

Судноремонт
• Фармацевтика
• Гумова / полімерна 

промисловість
• Машинобудування
• Чавунне і сталеве 

лиття
• Агрохімічна 

промисловість

• Гончарні / Керамічні 
вироби

• Лабораторії
• Сільське 

господарство
• Виробництво 

кольорових металів
• Харчові продукти
• Порошкоподібні 

хімікати
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Протиаерозольний 
респіратор 3M™ Aura™ 9422+ 
Класифікація: 
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D 
Захист: пил/аерозоль
Максимальний рівень використання: 
До 12 x ГДК

FFP2

Респіратори 3M™ Aura™ 9422+ та 9432+ забезпечують надійний та 
комфортний захист від небезпечних аерозольних часток, мінімізуючи 
ризик забруднення під час процесів виробництва продуктів харчування та 
фармацевтичних продуктів. Вони виготовляються без скоб та маленьких 
знімних елементів, їх можна виявити візуально. Створені на основі інноваційної 
платформи 3M™ Aura™, одноразові респіратори 9422+ та 9432+ підходять для 
багатьох форм і розмірів обличчя. Вони є ідеальними для використання у спеку 
та при підвищеній вологості, оскільки їх зручно носити та в них легко дихати.

Комфортна серія: 
Серія 3M™ Aura™ 9400+

Індивідуальна упаковка
• Гігієнічна індивідуальна упаковка 

допомагає захистити респіратор від 
забруднення до використання

• Забезпечує практичне зберігання та 
розподіл на робочому місці

Технологія фільтра 
зі зниженим опором 
диханню 3M™

3-панельний складаний 
дизайн

Клапан 3M™ Cool Flow™

+

Протиаерозольний 
респіратор 
3M™ Aura™ 9432+ 
Класифікація:
EN 149:2001+A1:2009 FFP3 
NR D 
Захист: пил/аерозоль 
Максимальний рівень
використання: До 50 x ГДК

FFP3

Властивості та переваги:

Виявляється металодетектором
• Вмонтована металева носова кліпса, 

що надійно утримується на місці 
між шарами респіратора, допомагає 
забезпечити безпеку Вашого 
виробництва

Без скоб
• Допомагає мінімізувати ризик 

забруднення Вашої продукції

Об’ємна носова панель
• Вигнутий низькопрофільний дизайн 

допомагає забезпечити належний 
огляд та покращує сумісність з 
окулярами

• Чудово підходить для контуру 
носа й очей

Рельєфна верхня панель
• Допомагає зменшити 

запотівання окулярів

Запатентований
3-панельний складаний дизайн
• Унікальний 3-панельний дизайн 

підходить для багатьох форм 
і розмірів обличчя

• Не сковує міміку
• Міцно тримається на обличчі: ідеально 

підходить для роботи у спеку та при 
підвищеній вологості

Клапан 3M™ Cool Flow™
• Ефективно видаляє тепло, що 

накопичується, забезпечуючи 
комфортне носіння та більшу 
прохолоду

• Видаляє повітря, що видихається, 
та мінімізує ризик запотівання 
захисних окулярів

Помітний непродовольчий колір
• Блакитний для швидкого 

впізнання при пошуку

Пластинка для підборіддя
• Полегшує надягання та регулювання 

для досягнення максимального 
комфорту.

Стандартні сфери 
застосування
• Харчові продукти та напої
• Фармацевтика

Протиаерозольні респіратори ЗМ™
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Респіратори для захисту під час зварювальних робіт 3М™ 9925 та 3М™ 9928 
забезпечують легкий, ефективний, комфортний та гігієнічний захист органів 
дихання від пилу, аерозолів і випаровувань металів, а також мають високий 
ступінь захисту при тривалому використанні для захисту від зварювального 
диму. Опукла форма підвищує комфортність носіння, клапан видиху 3М™ 
Cool Flow™ скорочує накопичення вологи, особливо в умовах спеки та 
підвищеної вологості. Ремінці, регульовані в чотирьох місцях, і регульована 
носова кліпса сприяють забезпеченню комфорту носіння. Респіратори 3М
9925 та 9928 розроблені спеціально для використання при зварюванні для 
захисту від озону, зварювального диму та неприємних запахів. Респіратори 
3М 9925 та 9928 не потребують обслуговування.

Респіратори для захисту 
під час зварювальних робіт

Протиаерозольний 
респіратор  3М™ 9925 
для захисту під час 
зварювальних робіт 
Класифікація: EN 
149:2001+А1:2009 FFР2 NR D 
Захист: пил / аерозоль / озон 
/ неприємні запахи 
Максимальний рівень 
захисту: до 10 ГДК для озону,
10 ГДК для дрібнодисперсних 
частинок

FFP2
Високоефективний 
фільтруючий матеріал 3М™

Ущільнювач для обличчя 
(лише в моделі 9928)

3М™ Cool Flow™

+

Активоване вугілля

Регульовані ремінці з 
пряжками

Протиаерозольний респіратор 
3М™ 9928 для захисту під час 
зварювальних робіт 
Класифікація: 
EN 149:2001+А1:2009 FFP2 R D 
Захист: пил / аерозоль / озон / 
випаровування металів / неприємні 
запахи
Максимальний рівень захисту: 
до 10 ГДК для озону, 10 ГДК для 
дрібнодисперсних частинок, нижче ГДК 
для неприємних запахів

FFP2

Протиаерозольні респіратори ЗМ™

Характеристики 
та переваги:

Міцний каркас і конструкція чашки
• Вогнетривка зовнішня поверхня 

знижує до мінімуму негативний 
вплив іскор під час зварювання

• Підходить до більшості форм і 
розмірів обличчя

• Респіратор стійкий до деформації 

М’яке внутрішнє лицьове 
ущільнювальне кільце 
(тільки в моделі 9928)
• Підвищує комфорт для користувача
• Можна гігієнічно чистити 

(використовуйте очисник лицьового 
ущільнювача 3М™ 105)

Клапан 3М™ Cool Flow™
• Ефективне видалення накопичення 

тепла та вологи забезпечує більш 
прохолодне та комфортне носіння

• Виводить повітря, що видихається, 
і мінімізує запотівання захисних 
окулярів

Букви колірного 
кодування клапана
• Легке визначення рівня захисту 

(FFP2) за колірним кодуванням

Вуглецевий шар
• Забезпечує захист від озону та 

специфічних запахів (нижче ГДК)

Регульований наголів’я
• Забезпечує комфорт обличчя, 

голови та шиї

Сумісні із
• Захисними окулярами 3М
• Засобами захисту органів слуху 3М
• Маскою зварника 3М™ Speedglas 

3М™ (конструкція з низьким 
профілем для сумісності з масками 
зварника)

Стандартні сфери 
застосування
• Будівництво
• Суднобудування / 

Судноремонт
• Зварювання та паяння
• Сталеливарне виробництво
• Виробництво металів
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Спеціальні протиаерозольні 
респіратори 3М™ 9906 
Класифікація: EN 
149:2001+А1:2009 FFP1 NR D 
Захист: пил / аерозоль / 
фтористий водень 
Максимальний рівень 
захисту: до 4 ГДК для 
частинок та нижче ГДК для 
фтористого водню

Спеціальні протиаерозольні 
респіратори 3М™ 9913 
Класифікація: EN 
149:2001+А1:2009 FFP1 NR D 
Захист: пил / аерозоль / 
органічні запахи 
Максимальний рівень 
захисту: до 4 ГДК для 
частинок та нижче ГДК для 
органічних парів

Спеціальні протиаерозольні 
респіратори 3М™ 9915 
Класифікація: EN 
149:2001+А1:2009 FFP1 NR D 
Захист: пил / аерозоль / 
кислий газ 
Максимальний рівень 
захисту: до 4 ГДК для 
частинок та нижче ГДК для 
кислих газів

Спеціальні протиаерозольні 
респіратори 3М™ 9922 
Класифікація: EN 
149:2001+А1:2009 FFP2 NR D 
Захист: пил / аерозоль / озон 
Максимальний рівень 
захисту: до 10 ГДК для озону; 
для твердих частинок; і нижче 
ГДК для органічних парів

Спеціальні протиаерозольні респіратори 
3М™ 9914
Класифікація: 
EN 149:2001+А1:2009 FFP1 NR D
Захист: пил / аерозоль / органічні запахи 
Максимальний рівень захисту: до 4 ГДК для 
частинок та нижче ГДК для органічних парів

Спеціальні респіратори розроблені компанією 3М для особливих умов роботи. Ці 
респіратори мають інтегрований шар активованого вугілля, що забезпечує захист від 
неприємних запахів нижче ГДК. Вони можуть застосовуватися в широкому діапазоні 
робіт — від зварювання до сортування відходів. Спеціальні респіратори 3М являють 
собою легкі, ефективні, комфортні та гігієнічні респіратори, що захищають від пилу 
та аерозолів. Вони також забезпечують позбавлення від органічних парів низьких 
рівнів або кислотних газів, таких як двоокис сірки і фтористий водень (залежно 
від типу виробу). Опукла форма, конструкція з подвійним ремінцем, поролоновий 
носовий ущільнювач і носова кліпса забезпечують комфорт використання. Фірмовий 
клапан 3М™ Cool Flow™ у респіраторах 3М™ 9914, 3М™ 9922, 3М™ 9926, а також 
стійкість їх внутрішньої поверхні до стиснення забезпечують як тривалий, так і 
комфортний захист, особливо в умовах спеки та підвищеної вологості. 
Ці респіратори не потребують обслуговування.

Спеціалізовані респіратори

Характеристики та переваги:

Міцний каркас і дизайн чашки
• Підходить до багатьох форм 
та розмірів обличчя
• Добре зберігає свою форму 
протягом усього періоду використання
• Стійкий до деформації 

Сучасний електретний 
матеріал фільтра 3М™
• Ефективна фільтрація в поєднанні 

з низьким опором диханню
• Високі робочі характеристики 

протягом тривалого періоду 
застосування

Клапан 3М™ Cool Flow™
• Ефективне видалення накопичених 

тепла та вологи забезпечує більш 
прохолодне та комфортне носіння

• Видаляє повітря після видиху та 
знижує до мінімуму ризик запотівання 
захисних окулярів

Вуглецеве покриття
• Забезпечує захист від органічних 

парів (нижче рівня ГДК)

Ремінці з колірним кодуванням
• Для полегшення визначення рівня 

захисту за ремінцем з колірним 
кодуванням

Сумісні із
• Захисними окулярами
• окулярами 3М

FFP2

FFP1

FFP1

FFP1

FFP1

Спеціальні протиаерозольні 
респіратори 3М™ 9926 
Класифікація: EN 
149:2001+А1:2009 FFP2 NR D 
Захист: пил / аерозоль / 
кислий газ 
Максимальний рівень 
захисту: до 10 ГДК для 
частинок та нижче ГДК для 
кислих газів

Високоефективний 
матеріал фільтра 3М™

Клапан 3М™ Cool Flow™

+
Активоване вугілля

FFP2

Інші спеціальні 
протиаерозольні 
респіратори 3М

Стандартні сфери 
застосування
• Будівництво
• Суднобудування / 

Судноремонт
• Машинобудування
• Чавунне і сталеве лиття
• Виробництво кольорових 

металів
• Порошкоподібні хімікати

Протиаерозольні респіратори ЗМ™
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Безпека безцінна, але вона не повинна коштувати дорого. Це стосується 
й обслуговування респіраторів, зокрема респіратора серії 3М™ К100. 
Компанія 3М використовувала свій кращий досвід, щоб забезпечити Вас 
надійним професійним захистом за доступною ціною. Складані респіратори 
3М™ К100 виготовлені з міцного матеріалу для застосування у важких 
умовах. Вони розроблені з урахуванням зручності у використанні і, крім 
цього, полегшують навантаження на обличчя робітників протягом тривалої 
зміни у важких умовах. Крім цього, використання респіраторів серії 3М™ 
К100 дозволяє значно економити час, оскільки немає необхідності в їх 
обслуговуванні.

Класична серія: складані 
респіратори серії К100

Запатентований 
високоефективний 
фільтрувальний матеріал 
3М™

+

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ К101 
Класифікація: 
EN 149:2001+А1:2009 FPP1 
NR D 
Захист: пил/аерозолі 
Максимальний рівень 
захисту: до 4 ГДК

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ К102 
Класифікація: 
EN 149:2001+А1:2009 FPP2 
NR D 
Захист: пил/аерозолі 
Максимальний рівень 
захисту: до 12 ГДК

FFP2

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ К112 
Класифікація: 
EN 149:2001+А1:2009 FPP2 NR D 
Захист: пил/аерозолі 
Максимальний рівень захисту: 
до 12 ГДК

FFP2

Без клапана

З клапаном

FFP1

FFP1

FFP3

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ К111 
Класифікація: 
EN 149:2001+А1:2009 FPP1 
NR D 
Захист: пил/аерозолі 
Максимальний рівень 
захисту: до 4 ГДК

Протиаерозольний 
респіратор 3М™ К113 
Класифікація: 
EN 149:2001+А1:2009 FPP3 
NR D 
Захист: пил/аерозолі 
Максимальний рівень 
захисту: до 50 ГДК

Протиаерозольні респіратори ЗМ™

Характеристики 
та переваги:

Регульована носова кліпса
• Легкість перевірки належного 

захисту на робочому місці
• Жовтий: FFP1; синій: FFP2; 

червоний: FFP3 за ДСТУ ЕN 
149:2001

• виявляється металодетектором 

Синтетичний наголів’я
• Не містить компонентів з 

натурального каучуку
• Знижує ризик 

алергічної реакції

Ремінець з 
одинарною петлею
• Легкість регулювання 

для зручного прилягання 
до обличчя

• Без скоби 

Плоска конструкція
• Надає можливість зручного 

зберігання респіратора

Класичний клапан видиху
• Знижує виділення тепла в умовах 

спеки та підвищеної вологості або 
при важкій фізичній роботі

• Підвищена комфортність дихання 
протягом тривалого часу

Ромбовидна передня вставка
• Дозволяє респіратору зберігати 

свою форму навіть в умовах спеки 
та підвищеної вологості

Стандартні сфери 
застосування
• Будівництво
• Машинобудування
• Агрохімічна промисловість
• Сільське господарство
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Респіратор 3М™ VFlex™ 9152R 
(стандартний розмір) 
Маркування ступеня захисту: FFР2 
Ступінь захисту (кратність ГДК): 12

Респіратори 3М™ VFlex™ 9101, 9101S, 9152 та 9152S забезпечують 
ефективний захист і зручність. Унікальна конструкція забезпечує достатній і 
зручний внутрішній простір. Респіратори 3М™ VFlex™ слідують за мімічними 
рухами і прилягають до обличчя під час дихання, роботи і розмови. Бічні 
вушка, регульована носова кліпса та наявність двох розмірів допомагають 
забезпечити надійне прилягання практично для будь-якої форми обличчя.

Класична серія: 
складані респіратори 3M™ VFlex™

FFP2

Запатентований 
високоефективний 
фільтрувальний матеріал 
3М™

+

Характеристики:

Регульована носова кліпса
• Забезпечує комфортну посадку і 

надійне прилягання
• Виявляється металодетектором 

Вушка
• Спеціально розроблені вушка 

для кращої посадки на обличчі

Рельєфна зовнішня поверхня
• Допомагає респіратору зберігати 

форму і не притискатися 
внутрішньою стороною до 
обличчя при вдиху

V-подібні складки
• Забезпечують гнучкість та 

еластичність респіратора під час 
розмови і дихання

М’який внутрішній шар 

Запатентований фільтр 3М™
• Високоефективний 

фільтрувальний матеріал 
3М™ забезпечує ефективну 
фільтрацію в поєднанні з 
низьким опором диханню

Перевага складаного 
респіратора
• Зручність зберігання / 

транспортування

Сумісні із
• Засобами захисту органів слуху 

й органів зору 3М™

2 розміри для різних типів 
обличчя

Респіратор 3М™ VFlex™ 9101 
(стандартний розмір) 
Маркування ступеня захисту: FPP1 
Ступінь захисту (кратність ГДК): 4

FFP1

Респіратор 3М™ VFlex™ 9101S 
(малий розмір) 
Маркування ступеня захисту: FPP1 
Ступінь захисту (кратність ГДК): 4

FFP1

Респіратор 3М™ VFlex™ 9152RS 
(малий розмір) 
Маркування ступеня захисту: FPP2 
Ступінь захисту (кратність ГДК): 12

FFP2

Стандартні сфери 
застосування
• Будівництво
• Фармацевтика
• Машинобудування
• Лабораторії

Протиаерозольні респіратори ЗМ™
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Для нотаток
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Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами
Якщо потрібно використовувати ЗІЗ тривалий час, напівмаски та повні маски від 
3M забезпечать найкращий, справді якісний захист у поєднанні з комфортом. 
До того ж, ними просто і легко користуватися. Респіратори 3M™ обов’язково 
проходять суворі тести з контролю якості та забезпечують стабільно високий 
рівень безпеки.

Щоб правильно вибрати маску та тип фільтра, треба враховувати не лише 
індивідуальні вимоги, а й конкретне робоче середовище. 3M може допомогти Вам 
обрати засоби захисту, щоб Ви досягли оптимальних результатів.
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4-кроковий метод

1. Визначення небезпеки

Білий (P) — Тверді та рідкі 
аерозолі
Коричневий — Органічні гази і 
пари з температурою кипіння 
вище 65 °С
Сірий (В) — Неорганічні гази 
і пари, за винятком оксиду 
вуглецю
Жовтий (Е) — Діоксид сірки та 
інші кислі гази і пари 
Зелений (К) — Аміак і його 
органічні похідні

Галузь промисловості Загроза Захист від речовин Клас

• Фарбування розпиленням
• Автомобілебудування / Літакобудування / 

Суднобудування
• Виробництво та використання чорнила і барвників, 

клею, смол, лакофарбових матеріалів

Пари органічних речовин 
(t

кип
 > 65°C), в т. ч. 

розчинників, смол, фарб, 
лакофарб, адгезивів (клеїв)

Бензол, альдегіди, 
спирти, циклогексан

А1 

А2

• Виробництво та обслуговування холодильного 
обладнання

• Розпилення та обробка сільськогосподарських 
хімікалій

Аміак
Аміак, метиламін, 
триетиламін

К1

• Фарбування розпиленням
• Автомобілебудування / Літакобудування / 

Суднобудування
• Виробництво та використання чорнила і барвників, 

клею, смол, лакофарбових матеріалів
+
• Електролізне виробництво
• Кислотне очищення
• Травлення та / або гравіювання металу

Пари органічних речовин 
(t

кип
 > 65°С), неорганічних і 

кислих газів

Бензол, альдегіди, 
спирти, циклогексан 
+ 
Сірчистий ангідрид, 
гідрофторид, 
сірководень, хлор

АВЕ1

• Фарбування розпиленням
• Автомобілебудування / Літакобудування / 

Суднобудування
• Виробництво та використання чорнила і барвників, 

клею, смол, лакофарбових матеріалів
+

• Електролізне виробництво
• Кислотне очищення
• Травлення та / або гравіювання металу 
+
• Виробництво та обслуговування холодильного 

обладнання
• Розпилення та обробка сільськогосподарських 

хімікалій

Пари органічних речовин 
(t

кип
 > 65°С), неорганічних 

і кислих газів та аміаку, 
в т. ч. розчинників, смол, 
лакофарб, адгезивів

Аміак, метиламін, 
триетиламін
+ 
Бензол, альдегіди,
спирти, циклогексан 
+ 
Сірчистий ангідрид, 
гідрофторид, 
сірководень, хлор

АВЕК1

• Фарбування розпиленням
• Автомобілебудування / Літакобудування / 

Суднобудування
• Виробництво та використання чорнила і барвників, 

клею, смол, лакофарбових матеріалів
+
Лікарні та лабораторії

Пари органічних речовин 
(t

кип
 > 65°С) і формальдегід

Бензол, альдегіди, 
спирти, циклогексан 
+
Формальдегід, 
формалін

А1 + 
Формальдегід

• Використання ртуті та хлору
• Застосування дисперсних частинок

Пари органічних речовин 
(t

кип 
> 65°С)

Ртуть, хлор, пил А1HgР3R

• Нафтопереробка
Однокомпонентні органічні 
пари (tкип <65°С), аерозолі

Пентан, бутан АХР3

• Те ж саме, що й АВЕК1, але за вищих концентрацій

Пари органічних речовин 
(tкип > 65°С), неорганічних 
і кислих газів та аміаку, 
в т. ч. розчинників, смол, 
лакофарб, адгезивів

Аміак, метиламін, 
триетиламін
+ 
Бензол, альдегіди,
спирти, циклогексан 
+ 
Сірчистий ангідрид, 
гідрофторид, 
сірководень, хлор

АВЕК2Р3

Увага!
У цьому посібнику представлена тільки стисла інформація. Технічні характеристики та обмеження 
зазначені на упаковці респіратора та в інструкції з експлуатації. Перш ніж використовувати будь-
який з респіраторів, користувач повинен прочитати і зрозуміти інструкцію з експлуатації. 
Обмеження
Напівмаски можуть використовуватися при перевищенні ГДК не більше ніж у 50 разів. Повні 
маски можуть використовуватися при перевищенні ГДК не більше ніж у 200 разів (в залежності від 
фільтра). Фільтр класу 1 — до рівня 10 х ГДК або до 1,000 мг / м3 (0,1% від обсягу); фільтр класу 2 — 
до рівня 10 х ГДК або до 5,000 мг / м3 (0,5% від обсягу), залежно від того, яка з меж була досягнута 
першою.
Фільтр AX — для низької точки кипіння (органічна сполука з низькою точкою кипіння до 65 °C). 
Фільтр АХ повинен використовуватися тільки з повними масками 3M™.
Фільтри AX можна використовувати тільки протягом однієї зміни. 
Фільтри A1 і A2 для органічної пари з точкою кипіння вище 65 °C. 
Фільтр АВЕК2Р3 повинен використовуватися тільки з повними масками 3M™.

Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами 3M™
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2. Оцінка ризику

Обмеження у застосуванні протиаерозольних респіраторів зі знімним фільтром

* Номінальний фактор захисту   ** Граничний фактор захисту, встановлений компанією 3M

Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами 3M™

НФЗ*
Важлива інформація 

Напівмаска Повна маска

4 4
Не застосовується для захисту від радіоактивних частинок, а також біологічних 
речовин груп ризику 2, 3, що переносяться повітрям, та ферментів

12 16
Не застосовується для захисту від радіоактивних частинок, а також біологічних 
речовин груп ризику 3, що переносяться повітрям, та ферментів

50 200**

3. Вибір відповідної маски та фільтрів

Виключно 
захист від 
пилу та 
аерозолю

Виключно 
захист від 
газу та парів

Захист від пилу 
та аерозолю 
з додатковим 
захистом від 
неприємних 
запахів

Комбінований 
захист від пилу 
та аерозолю + 
газу та парів

Повна маска 6000

Напівмаска 7500

Напівмаска 6500

Напівмаска 6000

6096 A1HgP3 R

6098 AXP3 R*

6099 ABEK2P3 R*

6051 A1 

6051i A1

6055 A2 

6055i A2

6054 K1

6057 ABE1

6059 ABEK1

6075 A1+Form

5911 P1 R

5925 P2 R

5935 P3 R

501

* Для використання з повними масками

6038 P3 R(HF) 2128 P2 R 2138 P3 R

6051 A1 6054 K1 

6051i A1 6057 ABE1

6055 A2 6059 ABEK1

6055i A2 6075 A + формальдегід

6035 P3 R

АБО

АБО

АБО ТА ТА

АБО

6038 P3 R(HF) 2125 P2 R 2135 P3 R

В якості опції система 
подачі стисненого 
повітря 3M™ S-200+ 
сумісна з серіями 
масок та напівмасок 
зі змінними 
фільтрами 3M™

4. Навчання з правильного використання та догляду

Переконайтеся в тому, що Ви знаєте як правильно використовувати та обслуговувати Ваше 
обладнання для захисту дихання. Технічні спеціалісти 3М готові надати Вам допомогу у 
визначені потреб навчання і можуть провести таке навчання та надати консультації прямо на 
виробничому майданчику.
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3M розробила широкий асортимент фільтрів для використання з напівмасками та повними 
масками свого виробництва, що забезпечує ефективний захист від газів, парів та частинок. 
Унікальна байонетна система приєднання фільтра забезпечує простоту використання — 
достатньо лише вставити фільтр на місце та закріпити.

Фільтри 3M™ для 
використання з масками та
напівмасками зі змінними фільтрами

Фільтри для захисту від пилу та аерозолю 3M™ серії 2000

Фільтр
Рівень 

захисту
Захист від

2125 P2 R твердих та рідких частинок

2128 P2 R
твердих та рідких частинок, плюс захист від 
озону 10 ГДК та від органічних парів/кислих 
газів нижче ГДК

2135 P3 R твердих та рідких частинок

2138 P3 R
твердих та рідких частинок, плюс захист від 
озону 10 ГДК та від органічних парів/кислих 
газів нижче ГДК

Фільтри для захисту від газів та парів 3M™ 
з покажчиком напрацювання 3M™ серії 6000i

Фільтр
Рівень 

захисту
Захист від

6051i A1
органічних газів та парів (температура 
кипіння > 65°C) з покажчиком закінчення 
строку служби від 3М

6055i A2
органічних парів (температура кипіння > 
65°C) з покажчиком закінчення строку 
служби від 3М

Фільтри для захисту від пилу та аерозолю 3M™ 
серії 6035/6038

Фільтр
Рівень 

захисту
Захист від

6035 P3 R
твердих та рідких частинок — у твердому 
пластиковому корпусі для використання у 
важких умовах

6038 P3 R

твердих та рідких частинок, газу 
фтороводню до 30 ppm та для зменшення 
подразливої дії органічних парів та 
кислотних газів нижче за ГДК у твердому 
пластиковому корпусі для використання у 
важких умовахФільтри для захисту від газів, парів, пилу та аерозолю 3M™ 

серії 6000

Фільтр
Рівень 

захисту
Захист від

6096 A1 HgP3 R
органічних парів 
(температура кипіння > 65°C), ртутних 
парів, пилу та аерозолю

6098 AXP3 NR
одиничних складних органічних парів 
(температура кипіння < 65°C), 
пилу та аерозолю

6099 A2B2E2K2P3R

органічних парів, неорганічних 
парів та кислотних газів (температура 
кипіння > 65°C), аміаку, похідних, 
пилу та аерозолю

Фільтри для захисту від газів та парів 3M™ серії 6000

Фільтр
Рівень 

захисту
Захист від

6051 A1
органічних газів та парів 
(температура кипіння  > 65 °C)

6054 K1 аміаку та похідних

6055 A2
органічних парів 
(температура кипіння  > 65°C)

6057 ABE1
органічних парів 
(температура кипіння > 65°C), 
неорганічних парів та кислотних газів

6059 ABEK1
органічних парів (температура 
кипіння > 65°C), неорганічних парів, 
кислих газів, аміаку та його похідних

6075 A1 +
формальдегід

органічних парів (температура 
кипіння > 65°C) та формальдегіду

Фільтри для захисту від пилу та аерозолю 3M™ серії 5000

Фільтр
Рівень 

захисту
Захист від

5911* P1 R твердих та рідких частинок 

5925* P2 R твердих та рідких частинок 

5935* P3 R твердих та рідких частинок

501 тримач фільтра

603 платформа фільтра

* Фільтри серії 5000 можна використовувати з фільтрами серії 6000 
для комбінованого захисту від газу, пилу та аерозолю у поєднанні з 
тримачем фільтра 501, а без фільтрів серії 6000 — у поєднанні 
з платформою фільтра 603 та тримачем фільтра 501.

Дивіться інструкції з експлуатації 6051i та 6055i або програму 3M™ 
«Select and Service Life», щоб визначити, чи підійдуть ці фільтри у якості 
основного методу заміни для Вашого робочого середовища.

Важливо у належний час заміняти фільтри для захисту від газів та 
парів; використання фільтру протягом більш тривалого, ніж зазначено, 
часу може спричинити проникнення небезпечних речовин у маску. 
Строк служби — це термін, що використовується для опису того, як 
довго комплект фільтрів може використовуватися, доки їх треба буде 
заміняти.

ESLI (покажчик закінчення строку служби) підходить у якості основного 
методу заміни тільки для засобів захисту від певних органічних парів 
та концентрацій впливу, також має бути меншим за межу впливу на 
робочому місці.

Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами 3M™
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Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами 3M™

Фільтри для захисту 
від органічних газів та парів
з індикатором заміни 3M™ — фільтри серії 6000i
З гордістю представляємо фільтри для захисту від органічних газів та парів 
3M™ з технологією індикатора заміни 3M™.
Ці інноваційні та прості у використанні фільтри, що  виготовляються тільки 
3M, мають індикатор закінчення строку служби (ESLI), який допомагає 
користувачам визначити, коли слід замінити фільтри для відповідного 
середовища*.
Сумісні із будь-якою багаторазовою маскою та напівмаскою 3M фільтри 
6051i та 6055i можуть бути використані для доповнення або заміни Вашого 
поточного графіку зміни фільтрів.

Хто може отримати перевагу?
Індикатор заміни може бути вдалим доповненням до Вашого поточного 
графіку заміни фільтрів. Як основний метод заміни він використовується 
виключно для певних видів органічних парів та визначених рівнів впливу

Фільтр для захисту від органічних 
газів та парів з індикатором заміни 
3M™ 6051i

Фільтр для захисту від органічних газів 

та парів з індикатором заміни 3M™ 6055i

Важливо у належний час заміняти фільтри 
для захисту від газів та парів; використання 
фільтру протягом більш тривалого, ніж 
зазначено, часу може спричинити проникнення 
небезпечних речовин у маску. Строк служби 
— це термін, що використовується для 
опису того, як довго комплект фільтрів може 
використовуватися, доки його треба буде 
заміняти.

ESLI (індикатор закінчення строку служби) 
підходить у якості основного методу заміни 
тільки для певних органічних парів та 
концентрацій впливу, також має бути меншим 
за межу впливу на робочому місці.

*Дивіться інструкції з експлуатації 6051i та 
6055i або програму 3M™ «Select and Service 
Life», щоб визначити, чи підійдуть ці фільтри у 
якості основного методу заміни для Вашого 
робочого середовища.

• Призначений для індикації 
напрацювання на основі 
індивідуального впливу та 
шаблонів використання 
респіраторів

• Продуктивний та ефективний 
візуальний інструмент, що 
допомагає визначати, коли 
заміняти фільтри

• Допомагає зберігати спокій та 
підвищувати відповідність до 
політики Вашої компанії щодо 
респіраторів та галузевих 
нормативних вимог

• Затверджені ЄС у якості фільтрів 
для захисту від органічних парів 
A1 (6051i) та A2 (6055i) проти 
певних органічних газів та парів 
плюс усі особливості, що властиві 
стандартним фільтрам для захисту 
від газу та парів 3M

Проста шкала покажчика 
Допомагає користувачам визначити, 
коли необхідно заміняти фільтри.

Багаторазова етикетка 
Допомагає захистити індикатор 
від забруднення та потрапляння 
чужорідних речовин.

Властивості та переваги:

Новинка
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Напівмаска зі змінними фільтрами 
3M™ 6501QL — маленька з механізмом 
швидкого опускання
Напівмаска 3M™ 6501QL — 
маленький розмір 
Напівмаска 3M™ 6502QL — 
середній розмір 
Напівмаска 3M™ 6503QL — 
великий розмір

Напівмаски без механізма 
швидкого опускання: 
Напівмаска 3M™ 6501 — 
маленький розмір 
Напівмаска 3M™ 6502 — 
середній розмір 
Напівмаска 3M™ 6503 — 
великий розмір

Багаторазові напівмаски 3M™ серії 6500 призначені для роботи у складних 
умовах та умовах сильного забруднення. Залишайтеся ефективними та 
захищеними — серія 6500 забезпечує надійність та стабільність завдяки 
твердому силіконовому лицьовому ущільненню та міцній конструкції корпусу. 
Доступні дві версії серії 6500 — серія 6500QL, характерною рисою якої є 
наявність швидкого механізму для опускання, та серія 6500 (стандартна). 
Для обох версій доступні три розміри (S, M та L).

Багаторазові напівмаски 3М™ 
серії 6500

Системою подачі стисненого 
повітря 3M™ S-200+ 
Захисними окулярами 3M 
Засобами  від 3М для захисту 
органів слуху

Сумісні із:

Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами 3M™

Формований, 
низькопрофільний дизайн
• Спрощене чищення та 

технічне обслуговування 
з мінімальною кількістю 
деталей та щілин

• Передовий дизайн напівмаски 
для широкого кута огляду

• Сумісність з щитками 
3M™ для зварювальних/ 
шліфувальних робіт

Регульоване 
наголів’я у зборі
• Оптимальне прилягання 

та комфорт завдяки 
регульованому наголовку, 
що доступний у трьох 
розмірах

Силіконове лицьове 
ущільнення
• Забезпечує комфорт та 

стабільність завдяки м’якому, 
але надійному лицьовому 
ущільненню

• Підвищений строк служби 
виробу завдяки пружному 
силікону

• Мала вага
• Зберігає свою форму навіть в 

дуже спекотному середовищі

Байонетне приєднання 3M™
• Гнучка байонетна система 

для приєднання до широкого 
асортименту фільтрів для 
захисту від газів, парів, пилу 
та аерозолю 3M™

Дизайн кришки клапану
• Спрямовує вниз вологу та 

повітря, що видихається
• Проста перевірка щільності 

прилягання

Клапан видиху 3M™ 
Cool Flow™
• Підвищений комфорт за 

рахунок зменшення 
тепла та вологи

• Зниження опору видиханню 
робить дихання більш легким

Властивості та переваги:

Швидкий механізм 
опускання (QL)*
• Легко надягається та знімається, 

коли Ви входите чи виходите із 
забруднених зон

• Не треба знімати свою захисну каску 
або щиток, коли Ви опускаєте або 
підіймаєте свою маску

*тільки версія QL
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Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами 3M™

Багаторазові напівмаски 3М серії 6000 — легкі, економічні, прості в 
обслуговуванні і застосуванні. Поставляються у трьох розмірах, усі маски 
мають байонетне кріплення, яке дозволяє прикріплювати широкий ряд 
фільтрів для захисту від газів, парів і частинок в залежності від Ваших 
індивідуальних потреб.
Напівмаски 3М серії 6000 можна також використовувати з системою 
примусової подачі повітря 3М™, що підвищить комфорт і гнучкість при 
застосуванні.

Багаторазові 
напівмаски 3М™ серії 6000

Головні лямки
• розроблені для сумісності з іншими 

ЗІЗ 3М для захисту голови та 
органів зору

• шийна лямка, яка легко 
закріплюється

Легка еластомерна лицьова маска
• триколірний код для полегшення 

визначення розмірів
• легкий еластомірний матеріал для 

комфорту за умов тривалої роботи
• надлегка вага — 82 г
• витрати з обслуговування зведені 

до мінімуму

Низькопрофільний дизайн
• оптимальний огляд
• більш спрощена конструкція для 

зручного користування

Під’єднання фільтра
• конструкція з подвійним фільтром 

забезпечує низький опір диханню
• більш досконалий розподіл ваги і 

більш збалансоване прилягання
• покращений периферійний огляд
• безпечне і надійне прилягання
• візуальні позначки місць кріплення
• універсальна система для фільтрів 

від газу, парів і частинок
• можливість додаткового 

під’єднання системи подачі повітря

Плюс
• доступні у трьох розмірах з різним 

колірним кодуванням
• доступні запасні частини 

Сумісні із
• засобами захисту органів зору 3М
• засобами захисту органів слуху 3М

Напівмаска 3М™ 6200
ДСТУ EN 140:2001 (середній розмір)

Напівмаска 3М™ 6100 
маленький розмір (світло-сірий) 
Напівмаска 3М™ 6200 
середній розмір (сірий) 
Напівмаска 3М™ 6300 
великий розмір (темно-сірий)

Сумка для 
напівмаски 
3М 106

Аксесуари до напівмасок 3М

Серветки 
для чищення 
лицьового 
ущільнювача 
3М™ 105

Характеристики та переваги:
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Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами 3M™

Багаторазові напівмаски 3М серії 7500 встановлюють новий стандарт 
комфорту. Клапан видиху забезпечує підвищену надійність. Знижений опір 
диханню знижує до мінімуму накопичення тепла в масці та підвищує Ваш 
комфорт.
Є три розміри, усі мають байонетну систему кріплення, забезпечуючи 
захист широким діапазоном подвійних легких фільтрів від газів, парів і 
частинок в залежності від Ваших індивідуальних потреб, а також можуть 
використовуватися з системою подачі повітря 3М.

Багаторазові напівмаски 
3М™ серії 7500

Напівмаски 3М™
серії 7503 ДСТУ EN 140:2001 

Напівмаска 3М™ 7501 
маленький розмір (сіро-блакитна) 
Напівмаска 3М™ 7502 
середній розмір (світло-блакитна) 
Напівмаска 3М™ 7503 
великий розмір (темно-синя)

Плюс
• є повний набір запчастин
• доступні у трьох розмірах 

з різним колірним 
кодуванням

Сумісні із
• засобами захисту органів 

зору 3М
• засобами захисту органів 

слуху 3М

Наголів’я
• збалансоване та надійне прилягання
• знижена кількість точок тиску і напруги 

Маска
• опускається з обличчя для додаткової 

зручності під час перерв
• розроблена з урахуванням сумісності із 

засобами захисту голови та органів зору
• м’який силіконовий матеріал для комфорту 

і довговічності
• тонкий шар у носовій частині 

для більшого комфорту
• повністю розбирається для 

кращого обслуговування
• мала вага — 136 г 

Клапан видиху 
ЗМ™ Cool Flow™
• знижений опір видиху
• полегшене дихання
• знижене накопичення тепла і вологи
• відсутність вібрації клапана
• спрямований вниз потік повітря, 

що видихається
• захищений від забруднень 

Низькопрофільний дизайн
• оптимальний огляд
• поверхня не накопичує бруд
• знижене запотівання засобів захисту 

органів зору
• гладкий на вигляд та дотик 

Під’єднання фільтра
• конструкція подвійного

фільтра забезпечує знижений опір диханню
• більш досконалий розподіл ваги і більш 

збалансоване прилягання
• кращий периферійний огляд
• безпечне і надійне прилягання
• візуальні позначки місць кріплення
• гнучка система для фільтрів від газу, парів і 

частинок
• візуально позначене місце під’єднання 

подачі повітря

Характеристики та переваги:

Системою подачі 
стисненого повітря 3M™ 
S-200+ 
Захисними окулярами 3M 
Засобами  від 3М для 
захисту органів слуху

Сумісні із:
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Повнолицьова
маска 3М 6800 (середній розмір) 
ДСТУ EN 140:2001
Також наявна в розмірах:
Повна маска 3M 6700 (маленький розмір) 
Повна маска 3М 6900 (великий розмір)

Маски 3М серії 6000 багаторазового використання прості в користуванні 
і комфортні для користувача. Отвір для видиху забезпечує збільшену 
довговічність і допомагає зберігати маску незабрудненою. Поставляються 
у трьох розмірах, усі маски мають систему байонетного кріплення, яка 
дозволяє прикріплювати широкий ряд подвійних легких фільтрів для захисту 
від газів, парів і частинок в залежності від Ваших індивідуальних потреб.

Повні маски ЗМ™ 
серії 6000

Аксесуари до повнолицьової маски

Серветки 
для чищення 
лицьового 
ущільнювача 
3М™ 105

Сумка 
для повної маски 
3М 107

Сумісна із:

• засобами захисту слуху 3М

Маска
• м’яка, гіпоалергенна еластомерна 

лицьова маска
• надзвичайно мала вага (400 г) для 

забезпечення високого комфорту

Повнолицьове 
захисне скло маски
• широкий огляд
• полікарбонатне захисне скло 

маски, стійке до подряпин і 
ударів відповідно до 
ДСТУ EN166:2001 
маркування «В»

Наголів’я з чотирма 
лямками
• легко надягається та 

знімається
• добре збалансований 

Патентований 
клапан 3М™ Cool Flow
• знижений опір видиху
• більш легке дихання
• знижене накопичення тепла і 

вологи
• відсутність вібрації клапана
• спрямований вниз потік повітря, 

що видихається
• знижено до мінімуму накопичення 

бруду для збереження чистоти
• гладкий на вигляд та дотик 

Під’єднання фільтра
• конструкція з подвійним 

фільтром знижує опір диханню
• більш досконалий розподіл ваги і 

більш збалансоване прилягання
• покращений периферійний огляд
• безпечне і надійне прилягання
• візуальні позначки місць 

кріплення
• гнучка система фільтрів захисту 

від газу, парів, частинок
• візуально відмічене місце 

під’єднання подачі повітря

Плюс
• доступні у трьох розмірах з 

різним колірним кодуванням:
• 6700 — малий (світло-сірий)
• 6800 — середній (сірий)
• 6900 — великий (темно-сірий)

Характеристики та переваги:

Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами 3M™
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Маски та напівмаски 
зі змінними фільтрами 3M™

Запасні частини та аксесуари масок та 
напівмасок зі змінними фільтрами

Напівмаски

Напівмаска 3M™ серії 7500

№ Опис Номер деталі

1 Наголів’я 7581

2 Клапан вдиху 7582

3 Клапан видиху 7583

4 Тримач фільтра 7566

Напівмаска 3M™ серії 6000

Опис Номер деталі

Прокладка клапана вдиху 6895

Напівмаски 3M™ серій 6500 та 6500QL

№ Опис Номер деталі 6500
Номер деталі 

6500QL

1
Наголів’я у зборі/ 
Швидкий механізм 
наголів’я у зборі

6581 6582

2 Клапан видиху 6583 6583

3 Клапан вдиху 6593 6893

1 
Наголів’я

2 
Клапан 
вдиху

4 
Тримач 
фільтра

3 
Клапан 
видиху

6581

6583

6893 6582

6583

6893
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Силові респіратори 
та системи подачі 
стисненого повітря



42

Силова система подачі повітря
• Обладнаний вбудованим вентилятором з 

акумуляторним живленням для подачі повітря 
через фільтр

• Не можна використовувати для захисту від речовин 
з поганими «попереджувальними» властивостями 
(смак/запах)

• Не можна використовувати в умовах, що становлять 
пряму небезпеку для життя або здоров’я (IDLH)

• Придатна для використання протягом довгих змін — 
знижений опір диханню

• Здатна забезпечити комплексний захист голови, 
очей та обличчя

• висока мобільність

Система подачі стисненого повітря
• Повітря подається з компресора (якість стисненого 

повітря має бути придатною для дихання)
• Можна використовувати для захисту від речовин з 

поганими «попереджувальними» властивостями 
(смак/запах)

• Не можна використовувати в умовах, що становлять 
пряму небезпеку для життя або здоров’я (IDLH)

• Придатна для використання протягом довгих змін — 
знижений опір диханню

• Здатна забезпечити комплексний захист голови, 
очей та обличчя

• обмежена мобільність

Силовий турбоблок 
подачі повітря
TR-300 3M™ Versaflo™

Силовий 
турбоблок подачі 
повітря 
3M™ Jupiter™

Силові респіратори

Силовий турбоблок 
подачі повітря
TR-600 3M™ Versaflo™

Респіратори з подачею стисненого повітря

Регулятори серії V 
3M™ Versaflo™

Фільтрувальні 
пристрої 
3M™ Aircare™

Система подачі 
стисненого 
повітря 3M™ 
S-200+

Асортимент силових респіраторів та 
систем подачі стисненого повітря 3M™



43

Асортимент силових респіраторів та 
систем подачі стисненого повітря 3M™

Модульні системи

Система модульного респіратора являє собою комплексний підхід 
до систем захисту робітників, що ґрунтується на модулях, які 
зручно носити. Усі модульні наголовники, пристрої подачі повітря 
та дихальні шланги сумісні один з одним. Користувачі можуть 
поєднувати та комбінувати компоненти, коли вони переходять з 
одного середовища в інше, або змінюють застосування. Це велика 
перевага у гнучкості для роботи, якщо користувач змінює умови 
експлуатації.

Індивідуальні респіраторні системи 
можуть використовуватися у різних 
варіантах застосування на робочому місці. 
До них відносяться силові респіратори 
з комплексним захистом голови, очей, 
обличчя та органів дихання, та регулятори 
з подачею стисненого повітря з 
напівмасками та повними масками.

Індивідуальні системи

Процес вибору модульних систем

Силові системи подачі повітря

Системи подачі стисненого повітря

Етап 4
Оберіть 

шланг подачі 
стисненого 

повітря

Етап 5
Оберіть 

з’єднання

Етап 6
Оберіть аксесуари

Етап 1
Оберіть 

регулятор

Етап 2
Оберіть 

наголовник

Етап 3
Оберіть 

дихальний шланг

Етап 1A
Оберіть електропривідний 

турбоблок*

Етап 1B
Оберіть фільтри, акумулятор 

та ремінь

Етап 2
Оберіть наголовник

Етап 3
Оберіть дихальний шланг

Етап 4
Оберіть аксесуари

* Бажаєте вибрати систему у ще простіший спосіб? Оберіть початкові комплекти систем подачі повітря 3М, які містять у собі все, за винятком наголовника.
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Модульні респіраторні системи
Головні накидки та капюшони 3M™ Versaflo™ серії S

Інтегрована підвіска Підвіска багаторазового 
використання

S-133 S/L 
S-333G S/L

S-433 S/L 
S-533 S/L

S-655 
S-657
S-757 S-855E

BT-20 S/L BT-40BT-30*

Дихальні шланги
BT-20 S/L: Легкий (дві опції довжини) 
BT-30: З можливістю саморегуляції: 
BT-40: Гумовий для експлуатації у 
важких умовах

Наголовник 3M™ Versaflo™ серії М

Лицьові щитки Шоломи

M-106 
M-107

M-306 
M-307

M-406 
M-407

Шоломи з пелериною

Акумуляторна 
батарейка
• Стандартна акумуляторна 

батарейка
• Високоємнісна 

акумуляторна батарейка

Фільтр
• Іскрогасник
• Фільтр грубого очищення
• Аерозольний фільтр
• Аерозольний фільтр/ 

органічний пари нижче ГДК
• Аерозольний фільтр/ 

кислотні гази нижче ГДК 
(Фтороводень до 10 ГДК)

Зарядний пристрій
• На одну акумуляторну 

батарейку
• Зарядний комплект на 4 

акумуляторні батарейки

Фільтр
• Прокладки фільтра грубого 

очищення
• Аерозольний фільтр
• Фільтри A2P
• Фільтри A2BEK1P
• Фільтри ABE1P

Акумуляторна батарейка
• Акумуляторна батарейка на

4 години
• Акумуляторна батарейка на

8 годин
• Акумуляторна батарейка 

для іскробезпечного 
комплекта на 4 години

Зарядний пристрій
• Зарядний пристрій на одну 

акумуляторну батарейку
• Зарядний пристрій на 10 

акумуляторних батарейок

Електропривідні турбоблоки

Захист від аерозолів 
+ газ та випари

3M™ Jupiter™ Powered Air Turbo

Захист тільки від аерозолів 
(опціональна можливість 

захисту при подразливій дії 
органічного випару та

кислотного l)

3M™ Versaflo™ 
Powered Air Turbo TR-300

Іскробезпечний, захист від 
аерозолів + газ та випари

3M™ Jupiter™ Powered Air Turbo 
with IS Kit

3M™ Versaflo™ 
Powered Air Turbo TR-600

Акумуляторна батарейка
• Стандартна акумуляторна 

батарейка
• Високоємнісна акумуляторна 

батарейка

Фільтр
• Іскрогасник
• Фільтр грубого очищення
• Аерозольний фільтр
• Аерозольний фільтр/Органічні 

випари/ кислотні гази
• Фільтр A1P
• Фільтр A2P
• Фільтр ABE1P
• Фільтр ABE2K1HgP

Зарядний пристрій
• На одну акумуляторну 

батарейку
• Зарядний комплект на 4 

акумуляторні батарейки

* не дозволяється використовувати BT-30 разом з наголовником M-400/силовим турбоблоком подачі повітря TR-600. Необхідно використовувати дихальний шланг BT-20S/L або BT-40.

Захист від аерозолів 
+ газ та випари

Асортимент силових респіраторів 
та систем подачі стисненого повітря 3M™
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Забрала для зварювальних робіт, шолом для робіт при 

високих температурах, та зварювальні шоломи

Регулятор подачі стисненого повітря

Аксесуари для 

дихального шланга

BT-922: Одноразові кришки 
BT-926: Вогнестійкі кришки

HT-622 
HT-629 
HT-639

Щитки для зварювальних робіт

З потоковим 
керуванням

Регулятор подачі 
стисненого повітря 

V-500E
3M™ Versaflo™

Охолодження 
повітря

Регулятор подачі 
стисненого повітря 

V-100E
3M™ Versaflo™

Нагрівання 
повітря

Регулятор подачі 
стисненого повітря 

V-200E
3M™ Versaflo™

Під’єднання 

ремінного блоку

Фільтрувальні пристрої 3M™ 
Aircare™ (можна повісити на 

стіну або може стояти окремо)

Комплект 

під’єднання

BT-922

Шланг подачі повітря

* Для застосувань при зварювальних роботах див. 
сторінки Speedglas цього каталогу

Зварювальні маски

Респіратор з подачею 

стисненого повітря

Система подачі стисненого 
повітря 3M™ S-200+

Індивідуальні 
респіраторні системи
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Зручний потік повітря
• Три потужності подачі повітря, які 

обирає користувач, що максимально 
збільшує комфорт

• Контрольований потік повітря 
забезпечує стабільність потоку при 
розрядженні акумуляторної батарейки 
та по мірі забруднення фільтру

Простота використання
• Дисплей TR-600 показує стан 

зарядки акумуляторної батарейки та 
навантаження на аерозольний фільтр 
під час використання

• Стан зарядки також показується 
на світлодіодному дисплеї на 
акумуляторній батарейці

• Турбоблок не потребує калібрування з 
боку користувача

• Електронний сигнал звукового, 
візуального та вібруючого сповіщення 
про низький заряд акумуляторної 
батарейки та/або потік повітря

Комплексне застосування
• Простий для чищення ремінь — ремінь, 

який можна занурювати, з гладкими 
поверхнями забезпечує просте та 
ретельне чищення

• Опція високоміцного ременя для робіт 
у гарячому середовищі або жорстких 
умовах експлуатації забезпечує більш 
тривалий термін служби та іскро-/ 
вогнестійкість

• Придатний для душового знезараження 

Безпека
• Затверджені відповідно до

ДСТУ EN 12941:2004 клас TH2 або TH3 
залежно від наголовника

Силовий турбоблок подачі повітря 

TR-602E 3M™ Versaflo™ 

Цей турбоблок можна 
швидко пристосувати
до Вашого середовища 
— див. нижчезазначені 
опції. (Містить у собі 
індикатор витрати
повітря TR-971 та іскрогасник TR-662 x2).

Нова система силового респіратора TR-600 3M Versaflo надає захист від 
часток, газів та випарів або від їх комбінації в залежності від типу фільтру, 
що використовується.

Турбоблок можна легко, інтуїтивно зрозуміло та просто перемикати 
між кількома режимами  повітряних потоків за допомогою двох кнопок, 
індикатору стану аерозольного фільтра і акумуляторної батареї 
забезпечують постійні оновлення статусу під час використання. Сучасна, 
низькопрофільна конструкція тримає вагу близько до задньої частини, що 
забезпечує більший комфорт.

Силовий турбоблок подачі 
повітря TR-600 3M™ Versaflo™

• Виробництво 
фармацевтичних 
препаратів

• Фарбування
• Хімічна обробка
• Сільське 

господарство
• Демонтаж

• Целюлозно-
паперова 
промисловість

• Медична допомога 
та охорона здоров’я

• Ливарне 
виробництво

Стандартні сфери 
застосування

Фільтр Кришки для 
фільтрів

TR-6710E P TR-6700FC 

Фільтр TR-6820E P + для 
захисту від неприємних запахів* 
органічних випарів та кислотних 
газів (фтороводень до 10 Х ГДК

TR-6800FC

TR-6110E A1P 
TR-6130E ABE1P

TR-6100FC 

TR-6310E A2P TR-6300FC 

TR-6580E ABE2K1HgP TR-6500FC 

* «Неприємні запахи» відносяться до концентрацій, 
нижчих за межу виробничої дії (МВД)

Батарейки

Стандартна 
акумуляторна 
батарейка TR-630

Високоємнісна 
акумуляторна батарейка 
TR-632

Ремені

Високоміцний ремінь 
TR-626

Простий для чищення 
ремінь TR-627

Запасні частини та аксесуари

Фільтр грубого очищення 
TR-6600

Індикатор витрати 
повітря TR-971

Іскрогасник TR-662 Ранець BPK-01 

Комплект для чищення та 
зберігання TR-653

Ранцевий адаптер TR-655 

Защіпка фільтру 
у зборі TR-651

Кріплення TR-329

Зарядні пристрої

Зарядний комплект на одну акумуляторну батарейку 
TR-641E

Зарядний комплект на 4 акумуляторні батарейки 
TR-644E

Електропривідний 

турбоблок 3M™ Versaflo™ 

Початковий силовий 

комплект TR-619E

Цей початковий комплект Versaflo™ 

містить у собі турбоблок TR-

602Eаерозольний фільтр, кришку для 

фільтра, фільтри грубого очищення 

(x10), іскрогасники (x2), простий для 

чищення ремінь,

високоємнісну акумуляторну 

батарейку, зарядний комплект на одну 

акумуляторну батарейку, дихальний 

шланг BT-30 з регулюванням по довжині 

та індикатор витрати повітря

Новинка

Властивості та переваги:

Модульні респіраторні системи 3M™
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Повністю сумісний з усіма наголовниками та дихальними шлангами 3M™ 
Versaflo™, респіратор 3M Jupiter забезпечує захист органів дихання від 
аерозолів та газоподібних забруднюючих речовин (у наявності фільтри 
тільки від аерозолів, а також комбіновані фільтри від аерозолів, газів та 
парів. Він також може використовуватися у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах за умов оснащення іскробезпечним мішечком та 
акумуляторною батарейкою (у наявності в якості іскробезпечного 
комплекту).

Спроектований з урахуванням ергономічних вимог, щоб розташовуватись на 
рівні спини користувача, маленька вага блока знаходиться головним чином 
на стегнах користувача завдяки зручному ременю з підбивкою.  Як наслідок, 
турбоблок 3M Jupiter достатньо зручний для того, щоб його носити протягом 
всієї робочої зміни.

Електропривідний турбоблок 
3M™ Jupiter™

• Виробництво 
фармацевтичних 
препаратів

• Фарбування
• Хімічна обробка
• Сільське 

господарство
• Демонтаж

• Целюлозно-
паперова 
промисловість

• Медична допомога 
та охорона здоров’я

• Ливарне 
виробництво

Стандартні сфери 
застосування

Простота використання
• Електронний сигнал звукового та 

візуального сповіщення про низький 
заряд акумуляторної батарейки та/або 
потік повітря

Комфортний
• Сучасний ергономічний дизайн
• Дуже зручний дезактиваційний ремінь 

Комплексне застосування
• Коефіцієнт IP53. Підходить для 

знезараження у душовій кабіні
• «Іскробезпечний» (IS) комплект 

є у наявності для використання 
у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах. У комплект 
входить мішечок та іскробезпечна 
акумуляторна батарейка

Безпека
• Затверджені відповідно

ДСТУ EN 12941:2004 клас TH2 або TH3 
залежно від наголовника

3M™ Jupiter™ Turbo (085-00-10P) 

Містить у собі дезактиваційний ремінь, 
індикатор витрати повітря та калібрувальну 
трубку.
Див. нижчезазначені опції, щоб 
пристосувати до вашого середовища.

Виберіть наголовник 

Фільтр

Пакет фільтрів грубого 
очищення

461-00-02P24X5 

Аерозольний фільтр Р 450-00-25P2X12 

Фільтр A2P 453-00-25P2X6 

Фільтр ABE1P 456-18-25P2X6 

Фільтр A2BEK1P 453-09-25P2X6

Акумуляторні батарейки

Блок акумуляторних батарейок 
— 8 годин

007-00-64P 

Блок акумуляторних батарейок 
— 4 години

007-00-63P 

Блок акумуляторних батарейок 
— 4 години. Акумуляторна 
батарейка IS (надається як 
частина комплекту IS Kit з 
мішечком).

085-12-00P

Зарядні пристрої

Інтелектуальний зарядний 
пристрій

CHG-02E 

Інтелектуальна зарядна станція 
на 10 акумуляторів.

003-00-59P

Початковий силовий комплект 

електропровідного турбоблоку 

3M™ Jupiter™

Цей початковий комплект містить у 

собі стандартний турбоблок Jupiter з 

дезактиваційним ременем з застібкою 

та калібрувальну трубку, а також пару 

фільтрів для аерозолів та парів (A2P), 

фільтри грубого очищення, дихальний 

шланг з можливістю саморегуляції, 

акумуляторну батарейку на 8 годин 

з можливістю підзарядки (NiMH) та 

зарядний пристрій для акумуляторної 

батарейки.

Властивості та переваги:

Модульні респіраторні системи 3M™
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Модульні респіраторні системи 3M™

Регулятор подачі стисненого повітря 

V-500E 3M™ Versaflo™ 

Збалансований регулятор V-500E Versaflo, 
спеціально призначений для використання 
з наголовником, забезпечує рівномірний 
потік повітря, безпеку та комфорт.

Модульний асортимент респіраторів з подачею стисненого повітря дозволяє 
Вам вибрати ту систему, яку Ви хочете побудувати, з можливістю її зміни 
у майбутньому. Регулятори подачі стисненого повітря 3M™ Versaflo™ 
пропонують захист від пилу, туману, чаду, газів та випаровувань, а також 
комбінації факторів ризику, наприклад, розпилення фарби. Регулятори 
подачі стисненого повітря не забезпечують захист в обмежених умовах, в 
атмосфері з недостатнім вмістом кисню або для знімання азбесту.

Система подачі стисненого 
повітря V- серії 3M™ Versaflo™

Комфортний
• Індивідуальне налаштування 

та постійний регульований 
потік повітря

• Повітряний потік170-305 л/хв.
• Змінний, вбудований фільтр з 

активованим вугіллям
• Вбудований шумоглушник
• Шарнірне з’єднання на ремені 

Комплексне застосування
• Пістолет-розпилювач або 

пневматичний інструмент

Безпека
• Свист, що попереджує про 

низький тиск
• Під’єднання подачі 

стисненого повітря 
двосторонньої дії

• Затверджені відповідно до 
ДСТУ EN 14594:2008 клас 
2A/3A або 2B/3B залежно 
від наголовника

• Підготовка поверхні, 
фарбування та 
нанесення покриття

• Металообробка

• Сільське 
господарство

• Переробка 
деревини

Стандартні сфери 
застосування

Фільтрувальні пристрої та з’єднання 

Фільтрувальний пристрій 3M™ Aircare™ 

може бути приєднаний до лінії для очищення 

стисненого повітря до його подачі до 

регулятора.

Різні компоненти регуляторів V-серії Versaflo 

приєднуються за допомогою штепсельного 

з’єднання шлангів (у наявності з’єднувачі Rectus

25 або Rectus 95).

Регулятор з охолодженням повітря V-100E 

3M™ Versaflo™ та регулятор з нагрівом 

повітря V-200E 3M™ Versaflo™ 

Регулятори V-100E та V-200E 3M™ Versaflo™ 

дозволяють користувачам охолоджувати 

(V-100E) або нагрівати (V-200E) повітря на 

28°C, що є добрим вибором для робітників, які 

зазнають впливу не комфортних гарячих або 

холодних температур.

Властивості та переваги:
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Основані на комп’ютерному моделюванні міжнародних зразків розмірів 
голів, головні накидки та капюшони 3M™ Versaflo™ серії S виявляться 
зручними для багатьох користувачів завдяки своїм розмірам та 
регулювальним опціям. Головні накидки та капюшони з інтегрованими 
підвісками можуть підійти до сфер застосувань, які вимагають частої заміни 
всього наголовника, таких як виробництво фармацевтичних препаратів, або 
для ситуацій, коли зовнішня тканина забруднюється менше. Для утилізації 
вузол підвіски та повітрозабірні компоненти можна швидко зняти та 
відділити для роздільних потоків відходів, де ці засоби актуальні.

Головні накидки та капюшони
з інтегрованими підвісками 3M™ Versaflo™ серії S

• Підготовка поверхні, 
фарбування та 
нанесення покриття

• Виробництво 
фармацевтичних 
препаратів

• Хімічна 
промисловість

• Медична допомога 
та охорона здоров’я

• Харчові продукти та 
напої

• Сільське 
господарство

• Переробка 
деревини

• Целюлозно-
паперова 
промисловість

Комфорт протягом усього дня
• Витончений дизайн, який зручно прилягає 

до голови користувача для покращення 
видимості

• Легкі та просторі
• Чудовий розподіл потоку повітря для 

поліпшення комфорту, низького рівня шуму 
та зменшення  запотівання

Комплексна підвіска
• Можна одразу використовувати, діставши 

з коробки
• Доступний в двох регульованих розмірах: 
S/M (50-58 см) та M/L (54-64 см)

Покращена видимість
• Чудове поле огляду, особливо 

у напрямку вниз, зі зменшеною кривиною 
для зменшення відбивань світла та 
відблисків

Додатковий захист
• Зручно носити з окулярами, що прописав 

лікар, захисними окулярами та обмеженою 
рослинністю на обличчі

• Відповідає найсуворішим вимогам до 
робочих характеристик засобів захисту 
органів дихання (TH3) для цього типу 
виробів, при використанні з пристроєм 
подачі повітря 3M™

• Захист очей та обличчя відповідно до 
ДСТУ EN 166:2001 — бризки рідини та 
слабкі механічні удари

• Закриває голову, волосся, шию та плечі

Головна накидка S-133 
3M™ Versaflo™ 
Економічна та ефективна 
тканина загального 
призначення. Матеріал 
тканини: 2-Шаровий 
поліпропіленовий 
спанбонд/ламінована 
плівка. Матеріал козирка: 
ПЕТГ.

Головна накидка S-333G 
3M™ Versaflo™ 
М’яка, безшумна, міцніша 
тканина з низьким рівнем 
відшарування волокна. 
Матеріал тканини: 
Трикотажний поліамід, 
вкритий поліуретаном. 
Матеріал щитка: 
Полікарбонат з покриттям 
для підвищення хімічної 
стійкості та стійкості до 
подряпин.

Шолом S-433 3M™ 
Versaflo™
Містить у собі покриття 
шиї та плечей. Матеріал 
тканини: 2-Шаровий 
поліпропіленовий 
спанбонд/ламінована 
плівка. Матеріал козирка: 
ПЕТГ.

Шолом S-533 3M™ Versaflo™ 
Покриття шиї та плечей з м’якої тканини 
з низьким рівнем відшарування волокна, 
яке ще зручніше накидається на 
користувача.
Матеріал тканини: Трикотажний 
поліамід, вкритий поліуретаном. 
Матеріал козирка: Полікарбонат з 
покриттям для підвищення хімічної 
стійкості та стійкості до подряпин.

Пристрій подачі повітря 3M Головні накидки серії S та 
класифікація

3M™ Versaflo™ TR-300 Classification Капюшони 
НКЗ1

3M™ Versaflo™ TR-600 ДСТУ EN12941:2004TH3 500 

3M™ Jupiter™ ДСТУ EN12941:2004  TH3 500 

3M™ Versaflo™ V-100E/ V-200E/V-500E ДСТУ EN12941:2004  TH3 500 

3M™ Versaflo™ V-100E/ V-200E/V-500E ДСТУEN14594:2008 3A 2 200

1 Номінальний коефіцієнт захисту (НКЗ) — число, що отримане з максимального відсотку 

загального проникнення усередину, яке дозволяється у відповідних європейських стандартах 

для даного класу пристроїв захисту органів дихання.

2 Головні накидки та капюшони серії S відповідають вимогам низької міцності (A) стандарту 

ДСТУEN14594:2008. Їх використання дозволено з широким асортиментом шлангів подачі 

стисненого повітря, що відповідають як вимогам низької, так і високої міцності (A та B).

Додатковий 
захист

Захист очей 2:F:3

Стандартні сфери 
застосування

Властивості та переваги:

Модульні респіраторні системи 3M™
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Комфортний
• Витончений дизайн, який зручно прилягає до голови 

користувача для покращення видимості
• Легкі та просторі
• Чудовий розподіл потоку повітря 

для поліпшення комфорту, 
низький рівень шуму та зменшення 
запотівання

Підвіска багаторазового 
використання
• Економічно ефективний вибір для 

деяких середовищ з інтенсивним 
викидом відходів

• Регулювання користувачем місця 
потоку повітря та налаштування 
підвіски для забезпечення 
найкращого комфорту та 
налаштування за своїм бажанням

• Один розмір: 50-64 см 

Покращена видимість
• Чудове поле огляду, особливо 

у напрямку вниз, зі зменшеною 
кривиною для зменшення відбивань 
світла та відблисків

Додатковий захист
• Зручно носити з окулярами, 

що прописав лікар, захисними 
окулярами та обмеженою 
рослинністю на обличчі

• Відповідає найсуворішим вимогам
до робочих характеристик засобів захисту органів дихання (TH3) для 
цього типу виробів, при використанні з пристроями подачі повітря 3M™

• Захист очей та обличчя відповідно до ДСТУEN166:2001 — 
бризки рідини та слабкі механічні удари

Модульні респіраторні системи 3M™

Пристрій подачі повітря 3M  Головні накидки серії S та класифікація 

3M™ Versaflo™ TR-300 Classification Капюшони НКЗ1

3M™ Versaflo™ TR-600 ДСТУ EN12941:2004TH3 500 

3M™ Jupiter™ ДСТУ EN12941:2004  TH3 500 

3M™ Versaflo™ V-100E/ V-200E/V-500E ДСТУ EN12941:2004  TH3 500 

3M™ Versaflo™ V-100E/ V-200E/V-500E ДСТУEN14594:2008 3A 2 200

1 Номінальний коефіцієнт захисту (НКЗ) — число, що отримане з максимального відсотку загального 

проникнення усередину, яке дозволяється у відповідних європейських стандартах для даного класу пристроїв 

захисту органів дихання.

2 Головні накидки та капюшони серії S відповідають вимогам низької міцності (A) стандарту ДСТУEN14594:2008. 

Їх використання дозволено з широким асортиментом шлангів подачі стисненого повітря, що відповідають як 

вимогам низької, так і високої міцності (A та B).

Шолом S-655 3M™ Versaflo™ 
Загального призначення з внутрішнім 
трикотажним комірцем, який коротший та 
тонший за попередні моделі. 
Матеріал тканини: 2-Шаровий 
поліпропіленовий 
спанбонд/ламінована плівка. 
Матеріал щитка: ПЕТГ.

Капюшони класу Premium з підвісками багаторазового використання 
можуть стати у вищій мірі економічно ефективним вибором для деяких 
середовищ з інтенсивним викидом відходів: замінюється тільки брудна 
тканина капюшона, у той час як підвіску та повітровід можна використати 
ще раз. В них також є зовнішнє регулювання подачі повітря, що дозволяє 
користувачам пристосовувати розподіл потоку повітря, щоб задовольнити 
персональні потреби у комфорті. Простим поворотом зовнішнього 
регулятора користувачі можуть перенаправити повітря, що обдуває їхню 
потилицю, на їхні скроні, обличчя та щиток.

Капюшони 3M™ Versaflo™ класу 
Premium з підвісками багаторазового 
використання серії S

Шолом S-657 3M™ 
Versaflo™ 
Має конструкцію з 
подвійною пелериною 
для забезпечення його 
герметичності. Внутрішню 
пелерину можна заправити 
у сорочку або захисний 
комбінезон, що спрямує 
зайве повітря по тілу, 
створюючи додатковий 
комфорт. 
Матеріал тканини:
2-Шаровий 
поліпропіленовий спанбонд/ 
ламінована плівка. 
Матеріал щитка: ПЕТГ.

Капюшон S-757 
3M™ Versaflo™ для 
фарбувальних робіт 
Спеціально призначена 
тканина, що не дозволяє 
фарбі просочитися при 
нанесенні. Конструкція з 
подвійною пелериною. 
Матеріал тканини: 
3-Шаровий
поліпропіленовий спанбонд/ 
ламінована плівка/ 
спанбонд.
Матеріал щитка: 
Полікарбонат з покриттям.

Шолом S-855E 3M™ 
Versaflo™ 
Капюшон з
герметизованими швами 
для роботи в умовах 
розбризкування рідких 
хімікатів. Конструкція з 
внутрішнім трикотажним 
комірцем. 
Матеріал тканини: 
Поліпропіленовий спанбонд 
з багатошаровою бар’єрною 
плівкою.
Матеріал щитка: 
Полікарбонат з покриттям.

Стандартні сфери 
застосування

Властивості та переваги:

• Підготовка поверхні, 
фарбування та 
нанесення покриття

• Виробництво 
фармацевтичних 
препаратів

• Хімічна 
промисловість

• Медична допомога 
та охорона здоров’я

• Харчові продукти та 
напої

• Сільське 
господарство

• Переробка деревини
• Целюлозно-

паперова промисло
вість
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Наголовник 3M™ Versaflo™ серії M-100 відрізняється легкою вагою, 
компактністю та добре збалансованими лицьовими щитками, які здатні 
забезпечити комплексний захист від цілого ряду ризиків для органів 
дихання, очей, обличчя та органів слуху.

Лицьові щитки3M™ Versaflo™ 
серії М

• Переробка деревини

• Фарбування

• Обробка поверхонь

• Застосування 

в сільському 

господарстві

• Шліфувальні роботи

• Полірування

Високоуніверсальні жорсткі наголовники
• Забезпечує захист від конкретних ризиків 

для органів дихання, голови та очей

Сучасна, добре збалансована 
конструкція
• Легка вага з чудовою 

збалансованістю
• Повністю регульована 

головна підвіска
• Дефлектор дозволяє користувачу 

направляти потік повітря 
всередині наголовника для 
покращення регулювання та 
комфорту

Конструкція щитка
• Конструкція щитка поєднує 

чудовий периферійний огляд і 
огляд в нижній частині з доброю 
оптичною прозорістю

• Лінзи стійкі до впливу хімічних 
речовин та подряпин

Легко обслуговувати
• Додатковий захист органів 

слуху — навушники у зборі 3M™
PELTOR™, що встановлюються на шоломі

• Багато запасних частин є спільними для 
усіх типів наголовника Versaflo серії M, що 
означає зменшення кількості запасних 
частин та часу простою

• Запасні частини та аксесуари можна 
замінити швидко, легко та інтуїтивно

Лицьовий щиток М-106 3M™ Versaflo™ 
Має лицьове ущільнення загального 
призначення для захисту від пилу, бризок 
та дії хімікатів.
Матеріал тканини: Поліамід, вкритий 
поліуретаном.

Лицьовий щиток M-107 3M™ Versaflo™ 
Має вогнестійке лицьове ущільнення для 
захисту від гарячих часток. 
Матеріал тканини: Вогнестійкий 
поліестер

Аксесуари

ЩитокM-925 без покриття — забезпечує додатковий 
захист від бризок розплавленого металу

Щиток M-927 з покриттям — забезпечує стійкість до 
хімічних речовин та подряпин

Легкозйомна плівка для щитка M-928 (пакет з 10) 

Стандартне лицьове ущільнення M-935 
(біле) (пакет з 5)

Зручне лицьове ущільнення M-936 (пакет з 5) 

Вогнестійке лицьове ущільнення M-937 (пакет з 5) 

Ремінь для підборіддя M-958

Під’єднання до шолому засіб для захисту слуху 3M™ 
PELTOR™: H31P3AF 300, H510P3AF-405-GU (Optime 
I), H520P3AF-410-GQ (Optime II) та H540P3AF-413-SV 
(Optime III)

Вогнестійка накидка наголовника M-972 

Накидка для голови, шиї та плечей M-976

Пристрій подачі 
повітря 3M Versaflo™ M-100 

Classification НКЗ1

3M™ Versaflo™ TR-300 ДСТУ EN12941:2004 TH2 50 

3M™ Versaflo™ TR-600 ДСТУ EN12941:2004 TH2 50 

3M™ Jupiter™ ДСТУ EN12941:2004 TH2 50 

3M™ Versaflo™ V-100E/ 
V-200E/V-500E

ДСТУ EN14594:2008   2B2 50

Додатковий захист

Захист очей ДСТУ EN 166:2001 1:BT:3* 
ДСТУ EN 166:2001 1:BT:3:9**

Захист слуху ДСТУ EN352-3:2002*** 

Захист слуху ВІДСУТНІЙ 

* З щитком M-927 з покриттям 
** З щитком M-925 без покриття
***З 3M™ Peltor H31 P3AF 300 (SNR=28; 
позначення розміру M/L) або Optime 
I (SNR= 26; позначення розміру M/L), 
Optime II (SNR= 30; позначення розміру 
M/L) або Optime III
(SNR = 34; позначення розміру M/L). 
Зв’яжіться з3M для отримання усіх даних 
щодо шумозаглушення, включаючи 
октавну смугу та значення зниження на H, 
M і L частотах

Стандартні сфери 
застосування

Властивості та переваги:

Модульні респіраторні системи 3M™
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Високоуніверсальні жорсткі наголовники
• Захист голови затверджений відповідно до 

ДСТУ EN397:2001
• Комплексний захист від багатьох ризиків 

(наприклад, ризиків для органів дихання, 
ударів, бризок)

Сучасна, добре збалансована 
конструкція
• Легка вага з чудовою 

збалансованістю
• Повністю регульована 

головна підвіска
• Дефлектор дозволяє користувачу 

направляти потік повітря всередині 
наголовники для покращення 
регулювання та комфорту

Конструкція щитка
• Конструкція щитка поєднує 

чудовий периферійний огляд і 
огляд в нижній частині з доброю 
оптичною прозорістю

• Лінзи стійкі до впливу хімічних 
речовин та подряпин

Легко обслуговувати
• Додатковий захист органів слуху 

навушники у зборі 3M™ PELTOR™, що 
встановлюються на шоломі

• Багато запасних частин є спільними для усіх типів 
наголовника Versaflo серії M, що означає зменшення 
кількості запасних частин та часу простою

• Запасні частини та аксесуари можна замінити 
швидко, легко та інтуїтивно

Модульні респіраторні системи 3M™

Шоломи 3M™ Versaflo™ серії M-300 відрізняються легкою вагою, 
компактністю та хорошою збалансованістю, що може забезпечити 
комплексний захист від цілого ряду ризиків для органів дихання, голови, 
очей, обличчя та органів слуху. Шоломи серії M-300 відповідають 
найсуворішим вимогам до робочих характеристик засобів респіраторного 
захисту (TH3) для цього типу виробів, при використанні зі спеціальними 
пристроями подачі повітря 3M™.

Шоломи 3M™ Versaflo™ 
серії M-300

Шолом M-306 3M™ Versaflo™ 
Має лицьове ущільнення загального 
призначення для застосувань у сфері 
будівельних робіт, хімічної та важкої 
промисловості.
Матеріал тканини: Поліамід, вкритий 
поліуретаном.

Шолом M-307 3M™ Versaflo™ 
Має вогнестійке лицьове ущільнення для 
захисту від гарячих часток. 
Матеріал тканини: Вогнестійкий 
поліестер

Аксесуари

Щиток M-925 — забезпечує додатковий захист від 
бризок розплавленого металу

Щиток M-927 з покриттям — забезпечує стійкість до 
хімічних речовин та подряпин

Легкозйомна плівка для щитка M-928 (пакет з 10) 

Стандартне лицьове ущільнення M-935 
(біле) (пакет з 5)

Зручне лицьове ущільнення M-936 (пакет з 5) 

Вогнестійке лицьове ущільнення M-937 (пакет з 5) 

Ремінь для підборіддя M-958

Під’єднання до шолому засіб для захисту слуху 
3M™ PELTOR™: H31P3AF 300, H510P3AF-405-
GU (Optime I), H520P3AF-410-GQ (Optime II) та 
H540P3AF-413-SV (Optime III)

Вогнестійка накидка наголовника M-972 

Накидка для голови, шиї та плечей M-976

Пристрій подачі 
повітря 3M Класифікація Versaflo™ M-300 

Classification НКЗ1

3M™ Versaflo™ TR-300 ДСТУ EN12941:2004 TH3 500 

3M™ Versaflo™ TR-600 ДСТУ EN12941:2004 TH3 500 

3M™ Jupiter™ ДСТУ EN12941:2004 TH2 50 

3M™ Versaflo™ V-100E/ 
V-200E/V-500E

ДСТУ EN14594:2008   3B2 200

1 Номінальний коефіцієнт захисту — число, що отримане з максимального 
відсотку загального проникнення усередину, яке дозволяється у відповідних 
європейських стандартах для даного класу пристроїв захисту органів дихання.
2 Забрала та шоломи серії М відповідають вимогам високої міцності (В) 
стандарту ДСТУ EN14594:2008. Їх використання дозволено з широким 
асортиментом шлангів подачі стисненого повітря, що відповідають як вимогам 
низької, так і високої міцності (A та B).

Додатковий захист

Захист очей ДСТУ EN 166:2001 1:BT:3 
ДСТУ EN 166:2001 1:BT:3:9

Захист слухуДСТУEN352-3:2002 

Захист слуху ДСТУ EN397:2001LD 
440В перемінного струму

* З щитком M-927 з покриттям 
** З щитком M-925 без покриття 
***З 3M™ Peltor H31 P3AF 300 
(SNR=28; позначення розміру M/L) 
або Optime I (SNR= 26; позначення 
розміру M/L), Optime II (SNR= 30; 
позначення розміру M/L) або Optime 
III(SNR = 34; позначення розміру 
M/L). Зв’яжіться з 3M для отримання 
усіх даних щодо шумозаглушення, 
включаючи октавну смугу та значення 
зниження на H, M і L частотах

Стандартні сфери 
застосування

Властивості та переваги:

• Застосування при 
плавильних та 
ливарних роботах

• Шліфувальні роботи
• Хімічна обробка та 

догляд за рослинами

• Застосування 
в сільському 
господарстві

• Будівництво та 
ремонт

• Демонтаж
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Високоуніверсальні жорсткі 
наголовники
• Захист голови затверджений 

відповідно до ДСТУ EN397:2001
• Комплексний захист від багатьох 

ризиків (наприклад, ризиків для 
органів дихання, ударів, бризок)

Сучасна, добре 
збалансована конструкція
• Легка вага з чудовою 

збалансованістю
• Повністю регульована головна 

підвіска
• Дефлектор дозволяє користувачу 

направляти потік повітря всередині 
наголовники для покращення 
регулювання та комфорту

Конструкція щитка
• Конструкція щитка поєднує чудовий 

периферійний огляд і огляд в 
нижній частині з доброю оптичною 
прозорістю

• Лінзи стійкі до впливу хімічних 
речовин та подряпин

Легко обслуговувати
• Багато запасних частин є спільними 

для усіх типів наголовника Versaflo 
серії M, що означає зменшення 
кількості запасних частин та часу 
простою

• Запасні частини та аксесуари можна 
замінити швидко, легко та інтуїтивно

Шолом M-406 3M™ Versaflo™ 
Має високоміцну пелерину для 
застосувань у сфері будівельних робіт, 
хімічної та важкої промисловості. 
Матеріал тканини: Нейлон.

Шолом M-407 3M™ Versaflo™ 
Має вогнестійку пелерину для захисту 
від гарячих часток. 
Матеріал тканини: Поліарамід.

Шоломи 3M™ Versaflo™ серії M можуть запропонувати комплексний 
захист від цілого ряду ризиків для органів дихання, голови, очей, обличчя 
та органів слуху з додатковим покриттям шиї та плечей. Шоломи серії 
M-400 відповідають найсуворішим вимогам до робочих характеристик 
засобів респіраторного захисту (TH3) для цього типу виробів, при 
використанні зі спеціальними пристроями подачі повітря 3M™.

Шоломи з пелериною 3M™ 
Versaflo™ серії M-400

• Плавильні та 
ливарні роботи

• Шліфувальні роботи

• Застосування при 
будівництві та 
ремонті

• Демонтаж

Аксесуари

Щиток M-925 — забезпечує додатковий захист від 
бризок розплавленого металу

Щиток M-927 з покриттям — забезпечує стійкість до 
хімічних речовин та подряпин

Легкозйомна плівка для щитка M-928 (пакет з 10) 

Ремінь для підборіддя M-958 

Вогнестійка пелерина M-447 

Високоміцна пелерина M-448 

Вогнестійка накидка наголовника M-972

Пристрій подачі 
повітря 3M

Versaflo™ M-400 

Класифікація НКЗ1

3M™ Versaflo™ TR-300 ДСТУ EN12941:2004 TH3 500 

3M™ Versaflo™ TR-600 ДСТУ EN12941:2004 TH3 500 

3M™ Jupiter™ ДСТУ EN12941:2004 TH3 500 

3M™ Versaflo™ V-100E/ 
V-200E/V-500E

ДСТУ EN14594:2008 3B2 200

1 Номінальний коефіцієнт захисту — число, що отримане з максимального 
відсотку загального проникнення усередину, яке дозволяється у відповідних 
європейських стандартах для даного класу пристроїв захисту органів дихання.
2 Забрала та шоломи серії М відповідають вимогам високої міцності (В) 
стандарту ДСТУ EN14594:2008. Їх використання дозволено з широким 
асортиментом шлангів подачі стисненого повітря, що відповідають як вимогам 
низької, так і високої міцності (A та B).

Додатковий захист

Захист очей
ДСТУ EN 166:2001 1:BT:3* 
ДСТУ EN 166:2001 1:BT:3:9**

Захист слуху ВІДСУТНІЙ 

Захист слуху ДСТУ EN397:2001 LD 
440В перемінного струму

* З щитком M-927 з покриттям 

** З щитком M-925 без покриття

Стандартні сфери 
застосування

Властивості та переваги:

Модульні респіраторні системи 3M™
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Дихальний шланг, що з’єднує джерело повітря з наголовником, потрібний 
для того, щоб забезпечити надійне надходження чистого повітря до 
наголовника, без обмеження потоку повітря. Дихальні шланги, що 
пропонуються, Сумісні із усіма наголовниками та пристроями подачі повітря 
3M™ Versaflo™*.

Дихальні шланги 3M™ 
Versaflo™ серії BT

• Дихальні шланги обладнані 
швидкороз’ємним шарніром QRS, 
який дозволяє швидко та легко 
під’єднуватись

• Усі дихальні шланги серії BT 
відповідають найвищим вимогам 
щодо експлуатаційних характеристик 
засобів респіраторного захисту з 
наголовником 3M™

• Спеціальний вогнестійкий рукав 
подовжує строк експлуатації 
дихального шланга та захищає його 
від іскор, що розлітаються

• Є одноразові чохли для дихальних 
шлангів, що полегшують процес 
очищення та знезараження

Аксесуари

BT-922: Змінний чохол дихального шланга 

BT-926: Вогнестійкий чохол дихального шланга

Дихальний шланг BT-20 
S/L 3M™ Versaflo™ 
Легкий дихальний шланг. 
Є у двох варіантах 
довжини, легко 
очищується. 
Матеріал: Поліуретан. 
Довжина: 735 мм (S),
965 мм (L).

Дихальний шланг BT-30 
3M™ Versaflo™ 
З можливістю 
саморегуляції в довжину, 
він став зручнішим для 
багатьох користувачів, 
також зменшився ризик 
заїдання і заплутування. 
Матеріал: Поліуретан. 
Довжина: 525 — 850 мм

Дихальний шланг BT-40 
3M™ Versaflo™ 
Дихальний шланг високої 
міцності. 
Матеріал: Неопрен. 
Довжина: 840 мм

Властивості та переваги:

Модульні респіраторні системи 3M™
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• Під’єднання 3/8" BSP
• Гнучкість шлангу

Модульні респіраторні системи 3M™

Витий пневматичний шланг 7,5 м 
Вихід 3/8" (обидва кінці). 
Номер за каталогом 308-00-40P.

Існують різні шланги подачі стисненого повітря для під’єднання регулятора 
повітря 3M™ до системи стисненого для задоволення різних потреб.

Існують шланги різної довжини, і вони гарантують високоякісне 
під’єднання до всіх компонентів. З кожного кінця шланги мають вхідні 
трубки із зовнішньою різьбою BSP 3/8", що забезпечує гнучкість 
у виборі систем з’єднань.

Шланги та з’єднання для 

подачі стисненого повітря 3M™

Комплект з’єднань 3/8" 
BSP Rectus 25 
Номер за каталогом 
530-12-82P3.

Rectus 95
Номер за каталогом 
530-12-81P3. 
З’єднувальна муфта 
1/4" BSP, Rectus 25 
Номер за каталогом 
530-12-52P3. 
Rectus 95
Номер за каталогом 
530-12-53P3.

10 м 
Стандартний шланг 
вихід 3/8" (обидва кінці). 
Номер за каталогом 
308-00-30P.

10 м 
Стандартний 
Антистатичний,
високотемпературний 
шланг Вихід 3/8" 
(обидва кінці). Номер за 
каталогом 308-00-72P.

3-Сторонній комплект 
відгалуження 3/8" 
включаючи адаптери 
BSP 3/8", номер за 
каталогом 312-03-00P3.

2-Сторонній комплект 
відгалуження з 
внутрішньою різьбою 
BSP 3/8", 
Включаючи адаптери 
BSP 3/8", номер за 
каталогом 312-03-01P3.

30 м 
Стандартний шланг 
Вихід 3/8" (обидва кінці). 
Номер за каталогом 
308-00-31P.

Властивості та переваги:
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• Може обслуговувати 
до трьох 
користувачів (або 
двох користувачів 
плюс пневматичний 
інструмент)

• Індикатор перепаду 
тиску

• Регулятор тиску 
(з блокуванням)

• Манометр
• Фільтр грубого 

очищення
• Напівавтоматичні 

дренажі (ступінь 1,
2) та ручний дренаж 
(ступінь 3)

• Коалесціюючий 
фільтр

• Абсорбуючий фільтр 
з активованим 
вугіллям

Фільтрувальні пристрої 3M™ Aircare™ можна поєднувати з усіма 
респіраторними системами подачі повітря 3M™. Триступенева фільтрувальна 
система подає високоякісне повітря до респіраторної системи подачі повітря 
та пневматичних інструментів, вилучаючи воду та олійні аерозолі, частки та 
запахи зі стисненого повітря, що подається до приладу.

Фільтрувальний пристрій існує або у якості переносного блока, що стоїть 
окремо, або у якості настінного блока.

Фільтрувальні пристрої 
3M™ Aircare™

Адаптери та з’єднувачі
• Вхід: трубка  з внутрішньою 

різьбою BSP 1/2" або 3/8"
• Містить у собі адаптер BSP 3/8" 

до 1/2"
• Містить у собі 2 адаптери, BSP 

3/8" до вхідної трубки з різьбою 
BSP 3/8"

• Вихід: BSP 3/8"
• Вихідний тиск можна регулювати 

за допомогою вбудованого 
регулятора тиску. Фільтрувальні 
пристрої Aircare™ можна 
використовувати з вхідним тиском 
до 10 бар

Фільтрувальний пристрій ACU-04 3M™ 
Aircare™, що стоїть окремо 
Вхід: трубка з внутрішньою різьбою BSP 
1/2" або 3/8". Вихід: BSP 3/8".

Настінна опція: 

Фільтрувальний настінний пристрій 
ACU-03 3M™ Aircare™
Вхід: трубка з внутрішньою різьбою BSP 
1/2" або 3/8". Вихід: BSP 3/8".

Властивості та переваги:

Модульні респіраторні системи 3M™
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Модульні респіраторні системи 3M™

Дозволи для системи подачі стисненого 
повітря 3M™ S-200+ 
ДСТУEN14594 EN14594:2008 
НКЗ**: Напівмаски 3M (клас 3A/B) = 200 
повні маски 3M (клас 4A/B) = 2000 
Діапазон тиску: 3.0 — 7.0 бар Діапазон тиску 
(з під’єднаним допоміжним пневматичним 
інструментом): 4.5-7.0 бар Максимальний 
тиск: 10 бар

Респіраторна система подачі повітря S-200+ 3M™ є зручною та 
універсальною респіраторною системою подачі повітря для використання 
з напівмасками та повними масками 3M™ серії 6000 та 3M™ серії 7500. 
Система S-200+ від 3M може використовуватися як стандартна респіраторна 
система повітроводу або у подвійному режимі з резервним фільтром, коли 
подача повітря від’єднана.

Розроблена для надання додаткового комфорту та безпеки, S-200+ 
відрізняється запобіжними з’єднаннями подвійної дії, щоб допомогти 
мінімізувати ризик випадкового від’єднання під час використання, та 
функцією регулювання потоку повітря, щоб можна було управляти 
повітрям, яке обдуває Ваше обличчя,
для максимального комфорту.

Прохолодні та зручні
• Легка вага та збалансована система з 

постійним обдуванням обличчя потоком 
повітря для створення прохолоди та 
більш зручного носіння

Регульований потік повітря
• Кнопка регулювання потоку повітря, 

яку можна блокувати, надає Вам 
повний контроль над усім діапазоном 
вхідного тиску

НОВИНКА! 
З’єднання подвійної дії
• Допомагає мінімізувати ризик 

випадкового від’єднання під час 
використання, надуваючи Вам 
підвищену впевненість у захисті

• ЛИТЕ з’єднання з нержавіючої 
сталі пропонує покращену 
корозійну стійкість 
у складних умовах

НОВИНКА! 
Перевірено відповідно 
до директиви ATEX
• Проведене оцінювання відповідно до 

вимог директиви ATEX та відповідно 
до EN13463-1 для не електричного 
обладнання*

• Придатна для використання у 
середовищах IIB 2GD за певних умов. 
Будь ласка, для отримання додаткової 
інформації дивіться всю відповідну 
інформацію для користувача.

Максимальна ефективність
• Випробувана та затверджена 

відповідно до ДСТУ EN 14594:2008
• Відповідає вимогам найвищого рівня 

захисту, клас 4B для респіраторів 
з подачею безперервного потоку 
стисненого повітря, під’єднаних до 
повної маски

Швидке та легке технічне 
обслуговування
• Легко обслуговувати, запасні частини 

та аксесуари можна замінити швидко, 
легко та інтуїтивно

Система подачі стисненого 
повітря 3M™ S-200+

• Фарбування 
розпиленням

• Виробництво 
скловолокна

• Покриття порошком
• Транспортування 

матеріалів
• Загальний 

транспорт

• Будування човнів
• Виробництво 

металу
• Фармацевтика
• Нафтохімічна 

промисловість
• Автомобільна 

та аерокосмічна 
промисловість

Легко під’єднувати
• Жорстке, випробуване байонетне 

під’єднання до лицевої маски та 
фільтру забезпечує зручне прилягання 
з відчуттям безпеки

Легкий рух
• Низькопрофільний дихальний шланг 

вузького діаметру для легкого руху, 
що допомагає зменшити незручність 
під час Вашої роботи.

Виберіть Вашу особисту 
респіраторну систему:
1. Виберіть S-200 + пристрій подачі повітря
2. Виберіть Вашу напівмаску або повну маску
3. Виберіть свої фільтри (для використання у 

подвійному режимі)
4. Виберіть відповідний шланг подачі повітря
5. Виберіть свої аксесуари та пневматичні 

інструменти (опція)

* При використанні з рекомендованою повною маскою 

3M™ виріб відповідає вимогам для пристрою класу 4A/B. 

При використанні з рекомендованою напівмаскою 3M™ 

виріб відповідає вимогам для пристрою класу 3A/B. 

** Номінальний коефіцієнт захисту — число, що отримане 

з максимального відсотку загального проникнення 

усередину, яке дозволяється у відповідних європейських 

стандартах для даного класу пристроїв захисту органів 

дихання.

НОВИНКА! Мішок 
для перевірки потоку 
повітря FCB-01
S-200+ містить у собі 
мішок для перевірки 
потоку повітря, що 
дозволяє перед 
використанням виконати 
просту перевірку, чи 
подається необхідна 
кількість повітря — це 
додасть Вам впевненості

Новинка

Стандартні сфери 
застосування

Властивості та переваги:
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