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Съвместим с: 
3M™ S-200 + система 
за подаване на въздух, 
3M™ защитни очила, 
3M™ Защита на слуха

Провери: 
Увеличава увереността, 
че респиратор се носи 
правилно с едно 
натискане на синия 
бутон - проверка 
на уплътнението 
по лицето.

Почувствай: 
Изживейте по-лесното 
дишане и осигурен 
комфорт от първата 
по рода си система 
от 4 въздушни потока 
за филтрация на газове 
и пари / комбинирана 
филтрираща система.

Говори ясно: 
Използвайте 
диафрагмата 
за говор проектирана 
за да осигури по-лесно 
общуване по време 
на работа

Чуй: 
Работете с увереност, 
благодарение на новата
 Secure Click™ връзка 
на филтрите за правилно 
поставяне. Просто 
подравнете връзките 
и натиснете докато 
чуете щракване.

 

 

3M™ Secure Click™ полумаска лицева част 
серия HF-800
Проектирана с интелигентни и интуитивни функции, полумаската 3M™ Secure Click™ HF-800 
осигурява защита от частици, газове и пари, чрез разработените 3M™ Secure Click™ филтри 
и капачета. По-лесното дишане и подобреният комфорт се осигуряват от първата система 
за четирипосочен въздухопоток в света.

Диафрагма за говор
• Създадена, за да подпомогне по-лесното осигуряване 
на комуникация по време на работа

Уникална връзка с филтър и касета
• Подравнете връзките - натиснете, 
за да чуете щракване
• Два филтъра с двоен поток на въздуха 
комбинират четири въздушни потока 
за по-лесно дишане
• Новият дизайн с изместени назад филтри 
осигурява съвместимост с определени 
защитни екрани за заваряване и шлайфане

Изпускателен клапан
• Спомага за директното издишване 
и отвеждане влагата надолу

Проверка на уплътнението чрез бутон
• Осигурява допълнителна сигурност 
на потребителите за правилното
използване

Лесно регулиране на ластиците
• Проста двупосочна регулируемост: 
чрез дърпане на каишките за пристягане 
и стискане на крилата за разхлабване

Патентован силиконова сплав
• Осигурява по-меко усещане за повече комфорт върху лицето на потребителя

Характеристики и предимства
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РЕСПИРАТОРНА ЗАЩИТА

3M™ Secure Click™ филтри за частици, газове и пари

Филтър Ниво на защита Защита от

D8095  A2P3 R  Органични газове и пари с точка на кипене > 65°C и частици
D8094  ABEKP3 R  Органични газове и пари, киселинни газове, амоняк 
    и неговите производни + частици

3M™ сменяеми филтри Secure Click™ 

3M™ Secure Click™ комбинирани филтри
Различни комбинации за защита от частици, газове и пари 
в работната среда. 

3M™ Secure Click Gas and Vapour Filters

Филтър Ниво на защита Защита от

D8051  A1  Органични газове и пари с точка на кипене над  > 65°C
D8055  A2  Органични газове и пари с точка на кипене над  > 65°C
D8059  ABEK1  Органични газове и пари с точка на кипене над  > 65°C, 
    киселинни газове, амоняк и неговите производни

3M™ Secure Click™ филтри за газове и пари
Предпазват само от газове и пари. При необходимост могат да се комбинират 
с някои филтри за частици.

3M™ Secure Click Particulate Filters

Филтър Ниво на защита Защита от

D3125  P2 R  Твърди и течни частици
D3128  P2 R  Твърди и течни частици, озонова до 10 пъти ниво 
    на гранична стойност, органични пари / киселинен газ
D3135  P3 R   Твърди и течни частици
D3138  P3 R   Твърди и течни частици, озонова до 10 пъти ниво 
    на гранична стойност, органични пари / киселинен газ
D7915  P1 R   предфилтър Твърди и течни частици
D7925  P2 R   предфилтър Твърди и течни частици
D7935  P3 R   предфилтър Твърди и течни частици
D701    капак за химически филтри Secure Click™

3M™ Secure Click™ филтри за частици
Филтрите за частици предпазват само от частици - прах, мъгла, 
аерозоли, дим, плесен, бактерии и т.н. Някои от филтрите осигуряват 
и облекчение от неприятни миризми. 


