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PRO2000 SZŰRŐK A SCOTT-TÓL
A Scott „Pro2000” szűrőválasztéka költséghatékonyan és magas védelmi szinten nyújt megoldást a speci-
ális légzésvédelmi kihívásokra. A legszigorúbb minőségi előírásoknak megfelelő alapanyagok felhasználá-
sának köszönhetően a szűrők, még a legnagyobb igénybevétel esetén is, tartós és megbízható teljesítményre 
képesek.
     A kis súlyú és alacsony ellenállású Scott Pro2000 szűrők gyártása során kiváló minőségű szűrőanyago-
kat használnak, ami növeli a gáz- és kombinált szűrők adszorpciós képességét, illetve a részecskeszűrők 
páratlan hatékonyságát eredményezi.
     A Pro2000 szűrők megfelelnek a legújabb EN szabványoknak: jogosultak az “R” úgymint többször 
használható (EN 143:2000/A1:2006) és a CE jelzésre, továbbá 40 mm-es szabványos (EN 148-1) zsi-
nórmenetes csatlakozóval rendelkeznek. CE minősítések: EN 143, EN 14387. CE 0121.

Részecskeszűrők
• A Minthogy a Scott részecskeszűrői mikroszálas, papír-alapú szűrőt tartalmaznak, azaz a szűrés  
 nem elektrosztatikus úton történik, jogosultak az “R” (többször használható: EN 143/A1:2006)  
 jelzésre.
•  A PF10 P3 típus nagy teljesítményű szűrővel rendelkezik; még a legapróbb részecskéket is 
 99,999 %-os hatékonysággal szűri ki.
•  A szűrő rendkívüli víztaszító tulajdonsággal bír (hidrofób).
•  A széles beszívási felületnek köszönhetően csökken az eltömődés és az ellenállás veszélye.
•  Minden egyes legyártott szűrő minőségvizsgálaton esik át, amelynek során a szűrési hatékonyságot  
 és a légzési ellenállást vizsgálják.

Gázszűrők
•  A legkiválóbb anyagokkal a legjobb minőséget nyújtjuk.
•  Az aktív szén hatékony mikropórusos szerkezetéből adódóan kiterjedtebb az adszorpciós felület.
•  A Pro2000 gázszűrők a mindösszesen 220-320 ml aktív szén felhasználásával is hatékonyan 
 működnek, így súlyuk lényegesen kisebb, mint amennyit az EN szabványok előírásai megengednek.
•  Kevesebb a szén, kisebb súly és kisebb légzési ellenállás – nagy előny a felhasználók számára.

Kombinált szűrők
•  A kombinált szűrők veszélyes gázok és gőzök, valamint szilárd és folyékony részecskék kiszűrésére  
 képesek.
•  A részecskeszűrő olyan aerosol állapotú részecskéket is eltávolít, mint pl. a festékcseppek. Így   
 folyékony anyagok fújásakor (pl. festékszórásnál) ezért kombinált szűrőt kell használni.

P RO2000 SZŰRŐK
•  A részecskeszűrők olyan szilárd és folyékony részecskéket szűrnek ki, mint pl. por, füst, 
 hegesztési füst, köd, mikroorganizmusok és radioaktív részecskék.
•  A gázszűrők veszélyes gázok és gőzök ellen nyújtanak védelmet.
•  A kombinált szűrők pedig mind a gáz halmazállapotú, mind pedig a részecskeformájú   
 szennyeződések ellen védenek.

HOGYAN VÁLASSZUNK SZŰRŐT?
•  Elegendő-e a levegő oxigéntartalma a használat során?
•  Milyen veszélyes anyagokkal kell számolnunk? Milyen fizikai és kémiai tulajdonságokkal  
 rendelkeznek ezek az anyagok?
•  A levegőben előforduló szennyeződések melyik fajtájával kell számolni? Por, rost, pára,  
 füst, mikroorganizmus, gáz, gőz, esetleg radioaktív részecskék vagy gázok?
•  Milyen egészségkárosító hatása lehet ezeknek az anyagoknak? Ha több anyag kerülhet  
 egymással kölcsönhatásba, legyen szó kémiai reakcióról vagy együttes egészségkárosító  
 hatásról, különösen oda kell figyelni a szűrőválasztásra.
•  Milyen a szennyező anyagok koncentrációja a levegőben?
•  Melyek a foglalkozás-egészségügyi expozíciós határértékek?

A légzésvédő eszközhöz olyan típusú szűrőt 
kell csatlakoztatni, amely megfelelő védelmet 
biztosít a felhasználót veszélyeztető szeny-
nyező anyagok ellen. A félálarchoz csatolható 
szűrő maximális tömege 300 g, a teljesálarchoz 
csatolhatóé pedig 500g. A szűrők színkódokkal 
vannak ellátva, jelölve van rajtuk típusuk és 
osztályuk, valamint az, hogy lezárt gyári cso-

magolásban meddig forgalmazhatóak. A szűrő 
címkéjén megtalálható a “CE” jelölés, az EN 
szabványok száma(i), továbbá információ 
arra vonatkozóan, hogy milyen típusú készülé-
kekhez alkalmazható. Amennyiben rásegítéses 
légzésvédőhöz használható, a készülékosztályt 
is jelzik.
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Mennyi ideig használható a részecskeszűrő?
A szűrő nem használódik el, de egy idő után a szennyeződések és a nedvesség miatt eltömődik. Ha a légzési 
ellenállás megnő, a részecskeszűrőt ki kell cserélni.
•  Radioaktív anyagokkal és mikroorganizmusokkal szembeni védekezés esetén javasoljuk, hogy a  
 részecskeszűrőt csak egyszer használja.
•  A Scott részecskeszűrői csak mikroszálas, papír-alapú szűrőt tartalmaznak; a szűrés nem elektrosz 
 tatikus úton történik. A Pro2000 szűrők megfelelnek a legújabb EN szabványoknak, illetve jogo 
 sultak az “R” (többször használható) és a CE jelzésre. A Scott részecskeszűrők eltarthatósága 10 év.

A részecskék okozta veszély az alábbi tényezők függvénye:
•  A szennyező anyag fizikai, biológiai és kémiai tulajdonságai.
•  A részecske mérete és alakja.
•  Szennyezőanyag-koncentráció a környezeti levegőben és a felhasználó által a szennyezett 
 légtérben eltöltött idő.
•  A munka üteme; minél gyorsabban lélegzik a felhasználó, annál több részecskét szív be.

A részecskék fajtái

Pornak tekintjük a levegőben elő-
forduló olyan szilárd részecskéket, 
amelyek szerves vagy szervetlen 
anyagok feldolgozásakor keletkez-
nek; ezek a részecskék lehetnek 
ásványi anyagok, fém, szén, fa vagy 
gabonafélék porai, és különböző 
rostok.

Fémfüstnek a párolgó fém lehűlése 
közben keletkezett részecskéket 
nevezzük.

A füst apró szén és korom részecs-
kékből áll, amelyekben folyékony 
cseppek és más szilárd részecskék 
is vannak.

Ködnek azokat a levegőben lebegő 
cseppeket nevezzük, amelyek akkor 
keletkeznek, amikor a levegőben 
folyadék diszpergálódik apró 
részecskék formájában.

Mikroorganizmusok, pl. baktériu-
mok és vírusok

A radioaktív részecskék radioaktív 
anyagokból keletkeznek.

Részecskeméret Légutak
> 10 µm Légcső
> 5 … 10 µm Hörgő
< 5 µm Tüdő, mellhártya
< 1 µm Tüdőhólyagok
< 0.1 µm Véráram
1 µm = 0,001 mm

A részecskék behatolási képessége a méretüktől függ– 
minél kisebb a méretük, annál ártalmasabbak

A részecskék emberi szervezetre gyakorolt fiziológiai hatása
Inert porok A szennyezőanyag-koncentrációból eredő csekély hatások:   
 pl.<5 mg/m3 enyhe irritáció, >30 mg/m3 jelentős irritáció
Ásványi anyag tartalmú por,  Egészségre ártalmas, veszélyes hatások;
pl. szilícium-dioxid por, kvarc elváltozások a tüdőszövetben
Fémfüstök és porok, pl. ólom, króm,  Porbelégzés okozta tüdőmegbetegedés,
kadmium, higany és mérgező részecskék hörghurut, asztma, gyulladás, rák
Mesterséges szálak, pl. azbeszt és  Tüdőfibrózis, mellhártyadaganat, rák
egyéb rostok
Lebegő radioaktív anyagok Komoly egészségkárosodást okozhatnak, pl. rákot
Mikroorganizmusok,  Olyan veszélyes betegségeket idézhetnek
pl. baktériumok és vírusok elő, mint pl. farmertüdő

A részecskeszűrő teljesítménye (EN 143)

1)  BS 4275

P1 Alacsony teljesítmény
(durva és apró szemcsé-
jű szilárd részecskékkel 
szemben)
Közepes teljesítmény
(veszélyes szilárd és folyé-
kony részecskékkel szemben)
Nagy teljesítmény
(mérgező szilárd és folyé-
kony, valamint radioaktív 
részecskékkel, illetve mikro-
organizmusokkal szemben)

Osztály Teljesítmény Az áthatolás maximálisan 
megengedett értéke

Védelmi 
tényező 1)

NaCl 
(szilárd, por)

Paraffin olaj
(folyékony, aerosol)

20 % 20 % Félálarccal 4
Teljesálarccal 4

P2 6 % 6 % Félálarccal 10
Teljesálarccal 10

P3 0,05 % 0,05 % Félálarccal 20
Teljesálarccal 40
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GÁZ HALMAZÁLLAPOTÚ 
ANYAGOK

A gázoknak és gőzöknek számos 
egészségkárosító hatásuk van:
• Irritálhatják a légzőszervek nyálkahártyáit, a  
 szemet és a bőrt.
•  Bejuthatnak a tüdőbe, ahol károsodást   
 okozhatnak.
• Bekerülhetnek a véráramba és ideiglenes  
 vagy állandó károsodást okozhatnak az   
 emberi test különböző részeiben.
•  Gyógyíthatatlan károsodást okozhatnak az  
 idegrendszerben.
•  A legveszélyesebb gázok mérgezőek lehetnek  
 vagy fulladást okozhatnak, sőt egyes 
 testrészeket tönkre is tehetnek.
•  Halálosak is lehetnek.

A gáz halmazállapotú anyagok hatásai a 
következőktől függnek:
•  A gáz vagy gőz jellemzői, toxicitása.
• A szennyező anyag koncentrációja a 
 légtérben.
• A szennyező anyaggal való érintkezésben  
 eltöltött idő.
• A szennyező anyag kémiai összetétele.
• Képes-e szerves szövetekkel kémiai reakcióba  
 lépni, illetve hajlamos-e arra, hogy a 
 véráramba kerüljön.
• A felhasználóra vonatkozó jellemzők, pl. a  
 légzés ritmusa, vérkeringés és érzékenység.

Egy szűrő élettartalma a következőktől függ:
•  A munkatérben lévő szennyeződés koncentrációjától és jellemzőitől.
•  A szűrő teljesítményétől és osztályától. Vesse össze a munkatérben lévő 
 szennyezőanyag-koncentrációt koncentrációt a szűrőosztállyal.
•  A belégzés mennyisége és a munka üteme
•  A levegő páratartalma
•  A környezeti levegő hőmérséklete
•  A gázszűrő teljesítményének vizsgálata
•  A gázszűrő élettartamának teszteléséhez percenként 30 l tesztgázt 
 engednek át a szűrőn, ami megegyezik egy közepesen nehéz munkát 
 végző átlagos személy percenkénti levegőszükségletével. A szűrő 
 élettartamát megközelítően úgy lehet kiszámolni, hogy összevetjük a munkavégzés   
 helyén a koncentrációt az adott szűrő típusának megfelelő minimum áthatolási idővel.

MENNYI IDEIG HASZNÁLHATÓ EGY GÁZSZŰRŐ?

T = Az idő percekben kifejezve
G = A gázszűrő kapacitása szennyeződések befogadására (g)
V = A belégzés mértéke (l/perc)
C = A szennyező anyag levegőbeli koncentrációja

Hogyan számítható ki egy gázszűrő élettartama?

T = 1 000 000 x G
V x C

Something here?
Combined filters?

GÁZSZŰRŐK
A GÁZSZŰRŐK OSZ TÁLYOZ ÁSA

1. osztály Kis teljesítmény

Közepes teljesítmény

Nagy teljesítmény

Osztály Teljesítmény A tesztgáz 
maximális 

koncentrációja. 
EN 14387:2004.

1000 ppm 
(0,1 %)

500 ppm 
(0,05 %)

2. osztály 5000 ppm 
(0,5 %)

1000 ppm 
(0,1 %)

3. osztály 10000 ppm 
(1 %) *)

5000 ppm 
(0,5 %)

*) FIGYELEM: A tesztgáz koncentrációja “A” típusú szűrőnél a 3. osztályban 0,8 vol.-% 
   (EN 14387).

Negatív nyomású 
légzésvédő.

A tesztgáz maximális 
koncentrációja. 

EN 12941 and 12942. 
Rásegítéses légzésvédők

AZ EN 12941 ÉS 12942 SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐ, 
RÁSEGÍTÉSES SZŰRÉSI TÍPUSÚ LÉGZÉSVÉDŐKHÖZ 
ALKALMAZHATÓ GÁZSZŰRŐK KAPACITÁSA

A 
B

E
K

Ciklohexán C6H12
Klór Cl2
Hidrogén-szulfid H2S
Hidrogén-cianid HCN
Kén-dioxid SO2
Ammónia NH3

Szűrő 
típusa

Tesztgáz Az egyes tesztgázokra előírt minimális 
áthatolási idők
Osztály / tesztgáz koncentráció

70 perc
20 perc
40 perc
25 perc
20 perc
50 perc

1. osztály              2. osztály              3. osztály
70 perc
20 perc
40 perc
25 perc
20 perc
50 perc

35 perc
30 perc
40 perc
35 perc
20 perc
40 perc

A GÁZSZŰRŐ KAPACITÁSA  (EN 14387:2004)

A 
B

E
K

Ciklohexán C6H12
Klór Cl2
Hidrogén-szulfid H2S
Hidrogén-cianid HCN
Kén-dioxid SO2
Ammónia NH3

Szűrő 
típusa

Tesztgáz Az egyes tesztgázokra előírt minimális 
áthatolási idők
Osztály / tesztgáz koncentráció

70 perc
20 perc
40 perc
25 perc
20 perc
50 perc

1. osztály              2. osztály              3. osztály
35 perc
20 perc
40 perc
25 perc
20 perc
40 perc

65 perc
30 perc
60 perc
35 perc
30 perc
60 perc

Speciális szűrők
Szűrő típusa Tesztgáz Minimálisan megengedett 

áthatolási idő
Tesztgáz 
koncentráció

AX

Hg-P3

Dimetil-éter CH3 O CH3
Izobután C4H10
Higanygőz Hg

50 perc
50 perc
100 óra

0,05 tf %
0,25 tf %
1,6 ml/mg
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Színjelzés Szűrő Fő alkalmazási területek, mi ellen véd Súly g Cikkszám Tárolási

Idő / év

    R
és

ze
csk

es
zű

rő
k    PF 10 P3/

PSL R

PFR 10 P3/
R

GF 22 A2

GF 22 B2

GF 32 E2
GF 22 K2

GF 22 A2B2

GF 32 
A2B2E2K2

GF 32 AX

CF 22 A2-P3/
PSL R

CF 32 A2-P3 R

CF 22 B2-P3/
PSL R

CF 22 K2-P3 R

CF 32 E2-P3 R

CF 22 A2B2-
P3/PSL R

CF 22 
A2B2E1-P3/
PSL R

CF 32 
A2B2E2K2-
P3/PSL R

CF 22 
A1E1Hg-P3/
PSL R

CF 32 
AX-P3 R

CF 32 Reactor
Hg-P3 R

CF 32 
A2B2E2K2 
Hg-P3/ 
PSL R

Mérgező anyagok szilárd és folyékony részecskéi, 
radioaktív anyagok, illetve mikroorganizmusok, pl. 
baktériumok és vírusok.

90 10052670

Mérgező anyagok szilárd és folyékony részecskéi, 
radioaktív anyagok, illetve mikroorganizmusok, pl. 
baktériumok és vírusok.

90 10052680

65 ºC feletti forráspontú szerves vegyületek (pl. 
oldószerek) gázai és gőzei.

190 5042870

Szervetlen gázok és gőzök, pl. klór, hidrogén-szul-
fid, hidrogén-cianid.

195 5042871

Savas gázok és gőzök, pl. kén-dioxid. 305 5042972
Ammónia és szerves ammóniaszármazékok. 255 5042873

Szerves és szervetlen gázok és gőzök. 195 5042874

Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök, to-
vábbá ammónia és szerves ammóniaszármazékok.

320 5042979

65 ºC alatti forráspontú szerves vegyületek gázai 
és gőzei.

268 5042970

G
áz

sz
űr

ők
K

om
bi

ná
lt 

sz
űr

ők

65 °C feletti forráspontú szerves vegyületek gázai 
és gőzei, valamint veszélyes szilárd és folyékony 
részecskék, pl. radioaktív és mérgező anyagok, 
továbbá mikroorganizmusok.

230 5042670

Szervetlen gázok és gőzök (pl. klór, hidrogén-
szulfid, hidrogén-cianid), illetve veszélyes szilárd és 
folyékony részecskék (pl. radioaktív és a mérgező 
anyagok), továbbá mikroorganizmusok.

265 5042671

Savas gázok és gőzök (pl. kén-dioxid), illetve veszé-
lyes szilárd és folyékony részecskék (pl. radioaktív és 
(a) mérgező anyagok), továbbá mikroorganizmusok.

370 5043072

Ammónia és szerves ammóniaszármazékok, 
valamint veszélyes szilárd és folyékony részecs-
kék (pl. radioaktív és mérgező anyagok), továbbá 
mikroorganizmusok.

265 5042673

Szerves és szervetlen gázok és gőzök, veszélyes 
szilárd és folyékony részecskék (pl. radioaktív és 
mérgező anyagok), valamint mikroorganizmusok.

265 5042674

Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gőzök, 
veszélyes szilárd és folyékony részecskék (pl. radio-
aktív és mérgező anyagok), valamint mikroorga-
nizmusok.

270 5042678

Szerves illetve savas gázok és gőzök, higany, 
továbbá higanyvegyületek és ózon, veszélyes szilárd 
és folyékony részecskék (pl. radioaktív és mérgező 
anyagok), valamint mikroorganizmusok.

268 5042778

Szerves, szervetlen és savas gázok és gőzök, továbbá 
ammónia, és szerves ammóniaszármazékok, 
valamint veszélyes szilárd és folyékony részecs-
kék (pl. radioaktív és mérgező anyagok), továbbá 
mikroorganizmusok.

370 5 *)042799

65 °C alatti forráspontú szerves vegyületek gázai 
és gőzei, valamint veszélyes szilárd és folyékony 
részecskék, pl. radioaktív és mérgező anyagok, 
továbbá mikroorganizmusok.

310 5042770

Higany és vegyületei, radioaktív jód és szerves ve-
gyületei (pl. metil-jodid), valamint veszélyes szilárd 
és folyékony részecskék (pl. radioaktív és mérgező 
anyagok), továbbá mikroorganizmusok.

307 5042777

Szerves, szervetlen és savas gázok és gőzök, továbbá 
ammónia, és szerves ammóniaszármazékok, 
higany és vegyületei, valamint veszélyes szilárd és 
folyékony részecskék (pl. radioaktív és mérgező 
anyagok), továbbá mikroorganizmusok.

370 5042798

Jelmagyarázat:
 R  = A részecskeszűrő többször használható
 PFR és CFR  = Csökkentett beszívási felület
 PSL = Proflow és az Autoflow PAPR (rásegítéses légzésvédő) rendszerrel minősített
 *)  Alufóliás csomagolásban és/vagy lezárva 10 év.

340 5043070

CFR 32 
A2B2E2K2-
P3 R

370 5042699

CFR 32 Reactor
Hg-P3 R 307 5043679



Magyarázat:
Használjon folyamatos áramlású, sűrített levegővel működtetett  izolációs készüléket
Használjon SCBA-t = a kockázat veszélyes jellege miatt használjon hordozható izolációs légzőkészüléket
A szükséges eszköz megnevezésének szerepelnie kell a munkahely kockázatfelmérésében.
Lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal, ha  …
A Scott Ügyfélszolgálatától az izocianátokkal kapcsolatban a következő című külön útmutatót kérje: Az izocianátok ellen használandó Scott szűrők

Ú T MU TATÓ A SZŰRŐK ALKALMAZ ÁSÁHOZ

Figyelem!
Más szűrők használata esetén nem sza-
bad figyelembe venni a szűrőválasztással 
kapcsolatos ajánlásunkat, mivel az kizá-
rólag a Scott Health & Safety szűrőire 
vonatkozik.
Az útmutató alkalmazását megelőzően 
a munkavégzés helyén kockázatelem-
zést kell végezni. Az anyagokat be kell 

azonosítani és be kell mérni. A levegő 
szennyezettségi szintjét össze kell vetni 
a megengedett. határértékekkel. A ma-
ximálisan megengedett expozíciós határ-
értékeket nem szabad túllépni! Szűrési 
típusú készüléket nem szabad használni 
ismeretlen környezetben vagy ismeretlen 
szennyeződések esetén, továbbá akkor 
sem, ha esély van arra, hogy a levegő 

összetétele kedvezőtlenül változik meg. 
Ha kétely merülne fel, olyan izolációs 
légzésvédőt kell használni, amely a kör-
nyezeti levegőtől függetlenül működik. 
Szűrtlevegős légzésvédő eszközt csak ak-
kor szabad használni, ha a levegő oxigén-
tartalma 18-23 térfogatszázalék között 
van. A gázszűrők a részecskékkel szem-
ben nem nyújtanak védelmet. Hasonló-

képpen, a részecskeszűrők nem védenek 
gázokkal és gőzökkel szemben. Ha ké-
tely merülne fel, kombinált szűrőt kell 
használni. Hagyományos szűrési típusú 
készülék nem véd bizonyos gázokkal 
szemben, mint pl. CO (szén-monoxid), 
CO2 (szén-dioxid) és N2 (nitrogén).
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A hagyományos szűrőeszközök nem védenek bizo-
nyos gázokkal szemben, mint pl. a CO (szén-mo-
noxid), CO2 (szén-dioxid) és nitrogénoxidok.
A szűrő tárolhatóságára vonatkozó idő (hónap és 
év) a szűrő címkéjén van feltüntetve. A Pro2000 
szűrőkkel kapcsolatban fentebb említett tárolási idő 
a sértetlen, zárt, gyári csomagolású szűrőkre vonat-
kozik. A gyártó műanyag vagy fóliás csomagolásban 
zárja le a szűrőket. A gyártó javasolja, hogy a szű-
rőket -10 és +50 °C közötti hőmérsékleten, illetve 
75%-os relatív páratartalom alatt tárolja.
Ha a szűrőt újra igénybe szeretné venni, használa-
tot követően szorosan zárja le. A szűrőt legkésőbb a 
használatot követő 6 hónapon belül ki kell cserélni.
A szűrőt ki kell cserélni, ha a felhasználó a szűrőn 

áthatoló levegőben gáz jelenlétét érzékeli, akár 
szaglás, ízlelés vagy irritáció útján.
Ha egy veszélyes gáz szagküszöbértéke magasabb, 
mint a foglalkozás-egészségügyi  expozíciós határ-
érték, a szűrő kimerülésének jelzésére az érzékszervi 
módszer nem alkalmazható. Ilyen esetekben a szűrő 
használati idejének kiszámításhoz speciális útmuta-
tásokat kell figyelembe venni.
Ha a légzési ellenállás jelentősen megnő, a szűrőt 
ki kell cserélni.
A Hg-P3 higanyszűrő (illetve az A2B2E2K2Hg-
P3, A1E1Hg-P3, Reactor Hg-P3 szűrők) maxi-
málisan megengedett használati ideje 50 óra (EN 
14387).
Az AX szűrőt egyszeri használatra tervezték, en-

nélfogva minden műszak után ki kell cserélni 
(EN14387).
Radioaktív anyagokkal és mikroorganizmusokkal 
szemben (ajánlatos egyszer használatos részecske-
szűrőt alkalmazni) a részecskeszűrő egyszeri hasz-
nálata ajánlott.

A SZŰRŐK KIVÁLASZTÁSÁVAL, HASZ-
NÁLATÁVAL, TÁROLÁSÁVAL, KARBAN-
TARTÁSÁVAL ÉS HULLADÉKKÉNT VALÓ 
ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT TEKINTSE 
MEG A SCOTT HASZNÁLATI  TÁJÉKOZ-
TATÓJÁT.

A HASZ NÁLAT RA VO NAT KO ZÓ KORLÁTOZ ÁSOK:

Kiegészítők a Pro2000 szűrőkhöz
052691  Előszűrő korongok Pro2000 (20 darab)
052692  Pro2000 előszűrő és tartó (2 tartó + 6 előszűrő)
052690  Pro2000 szikravédő (2 tartó + 2 alumínium szikravédő)
052693  Pro2000 LD politilén szűrővédő (2)
052694  Pro2000, EPDM esővédő PF10P3 szűrőhöz

A szállított eszköz műszaki jellemzői a termékek 
folyamatos fejlesztésének eredményeként eltérhet-
nek az e kiadványban leírtaktól.

Forgalmazó:

A rendelési adatokkal kapcsolatos bővebb információért forduljon a termék forgalmazójához vagy a Scott Ügyfélszolgálatához:

Finnország:
 Scott Health & Safety Oy
 P.O.BOX 501
 FI-65101 Vaasa
 FINLAND
 Ügyfélszolgálat:
 Tel.: +358 (0) 6 3244 543/ -544
 Fax: +358 (0) 6 3244 591
 scott.sales.fin@tycoint.com

www.scottint.com
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