
3M™ Élettartam Indikátor technológia

Magabiztosságot adunk  
a légzésvédelemben
Olyan megoldáson dolgoztunk,
ami lezárja a bizonytalanság korszakát. 
Bemutatjuk a 3M™ 6051i és 6055i szerves 
gáz és gőz Élettartam Indikátoros szűrőket.  
A forradalmian új termék egy egyszerű, jól 
látható élettartam végét jelző indikátorral 
van ellátva, melynek segítségével választ 
kaphatunk a légzésvédőt használók által 
feltett leggyakoribb kérdésre –  
„Mikor cseréljem ki a szűrőket?”*

* Kérjük, tekintse meg a 6051i és 6055i Használati Útmutatót vagy 
a 3M™ Kiválasztás és Szűrőélettartam Szoftvert (3M.eu/SLS) 
az ön munkakörnyezetéhez leginkább megfelelő szűrő kiválasztásához.



1. Ellenőrzés munkavégzés közben
Az indikátor vizsgálatára bármilyen 
helyzetben lehetőség van.

Munkáltatóknak:
Győződjön meg arról, hogy alkalmas-e 
az ESLI rendszer az Önök munkahelyén 
felmerülő káros anyagok kimutatására, illetve 
tájékozódjon a szűrők várható élettartamáról a 
3M™ Select and Service Software 
(3M.eu/SLS) szolgáltatásunk igénybevételével. 

2. Az ESLI használata
Az ESLI-t eltávolítható címkével óvjuk 
meg a ráfröccsenés vagy törmelék okozta 
sérülésektől. 
A címke elhúzásával a jelzősáv láthatóvá 
válik. Amennyiben sérülésmentes a felület, 
az indikátor zöld alapon vörös, vagy vörös 
alapon zöld a betekintés szögétől függően. 
A szűrőt mozgatva egyértelmű jelzést kap a 
károsanyag telítettség mértékéről. 

3. A szűrő cseréje
Megfelelő munkakörnyezetben* az ESLI 
egyedülállóan eredményes, hiszen a 
személyes használaton és az általános 
légzésvételi adatokból kiindulva működik. 

A szűrőket cserélni kell:
•  amennyiben a jelzősáv bármely része eléri az 

élettartam végét jelző vonalat
•  amikor az indikátor rosszul láthatóvá válik
•  ha fizikailag megsérül, illetve
•  ha a félálarc használata közben jellegzetes 

szag, íz, vagy valamilyen irritáció jelei 
mutatkoznak. 

Az új 6000i sorozatú szűrők CE minősítéssel rendelkeznek, 
A1 (6051i) és A2 (6055i) kivitelben bizonyos szerves gázok és 
gőzök ellen. Továbbá rendelkeznek azokkal a jellemzőkkel is, 
melyekkel a hagyományos 3M gáz- és gőzszűrők.

* Kérjük, tekintse meg a 6051i és 6055i Használati Útmutatót 
vagy a 3M™ Select and Service Software szolgáltatásunkat 
(3M.eu/SLS) az ön munkakörnyezetéhez leginkább 
megfelelő szűrő kiválasztásához.

Hogyan működik
A 3M™ 6051i és 6055i szerves gáz és gőz 
Élettartam Indikátoros szűrők egy beépített 
élettartam végét jelző indikátorral (ESLI) 
képesek mérni bizonyos szerves gőzök 
mennyiségét. Az ESLI a szűrő belsejében 
helyezkedik el, közvetlenül az aktívszén réteg 
mellett. Mivel a szerves gőzök szűrés közben 
rajta is áthaladnak, az ESLI-n is megkötnek. 
Az átlátszó szűrőfal lehetővé teszi, hogy 
használat közben a munkavállaló figyelemmel 
kísérje a jelzősávot. Amikor a szűrőt a 
káros anyagok magas koncentrációban 
érik, az indikátor színes csíkkal jelzi, ahogy 
a szűrő telítettsége növekszik. Megfelelő 
környezetben pontosan meghatározza annak 
élettartamát.

Hasonlítsa össze, kalkulálja újra
A 3M™ Élettartam Indikátora partner 
abban, hogy kiegészítse, vagy akár teljesen 
újratervezze a jelenleg használatos szűrő 
csere-ütemtervet. Vizsgálja meg a jelenleg 
használatban lévő szűrőjét és a 3M™ 6000i 
szűrőt egy helyen, egy időben. Cserélje 
előírt időközönként, vagy ha az ESLI jelzi - 
amelyik előbb bekövetkezik. Egyes esetekben 
használhatja az ESLI-t a szűrőcserék 
elsődleges meghatározására a jelenlegi 
ütemterv helyett.

Eltávolítható 
címke: segít 
megvédeni az 
Indikátort a külső 
hatások ellen.

Találgatás helyett biztosra megyünk 
a szűrőcserében
 
Örömmel mutatjuk be a 3M™ Élettartam Indikátor technológiával szerelt 6000i sorozatú szűrőbetétet. A piacon 
egyedülálló 3M™ élettartam végét jelző indikátor (ESLI) segítségével a légzésvédő félálarcok viselői akkor 
cserélhetik a szűrőt, mikor az valóban védelmi képessége határához érkezett. A jelzőcsíkkal ellátott rendszeren 
egyszerű ellenőrizni a szűrők telítettségét, így valóban addig vannak használatban, ameddig hatékonyan 
ártalmatlanítják a munkavégzés közben keletkező káros anyagokat.

Termékszám Megnevezés SKU szám Osztályozás Mennyiség

6051i 3M™ A1 szerves gáz és gőz 

Élettartam Indikátoros szűrő

70071624079 A1 64/doboz

6055i 3M™ A2 szerves gáz és gőz 

Élettartam Indikátoros szűrő

70071624087 A2 64/doboz

Megjegyzés: A 3M™ 6000-es és 7000-es sorozatú teljes-, és félálarcokhoz való használatra.

Ahhoz, hogy az ESLI rendszert elsődleges módszerként használja a szűrőbetétek cseréjének 
meghatározásához, egyeztessen feletteseivel és informálódjon a Használati Útmutatóból. Ellenkező 
esetben cserélje a szűrőket az előírt időközönként, vagy ha az ESLI jelzi, illetve amelyik előbb bekövetkezik.

A gáz- és gőzszűrők megfelelő időben történő cseréje kulcsfontosságú; a szűrő hosszabb 
használata a veszélyes anyagok maszkba való bejutását okozhatja. Az élettartam megmutatja azt az 
időszakot, hogy milyen hosszan lehet használni egy szett szűrőt a következő csere időpontjáig.

Figyelem!

A 3M nem vállal felelősséget semmilyen az itt elmondottakra való támaszkodásból (alapozásból) eredő károkért (bíztatási kár), 
legyen az közvetlen vagy szükségszerűen bekövetkező (beleértve a vállalat profit-, üzlet és/vagy jó hírének elvesztését). 
A felhasználó köteles a termék rendeltetésszerű használatára. 
A 3M nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő halál vagy személyi sérülések esetén.

Munkavédelmi üzletág 
3M Hungária Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.

Telefon  (+36-1) 270-7777 
(+36-1) 270-7713
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