
 
 

Broșură produs 
Produs Nr. model Nr. comandă 
Filtru de particule P3 R SR 510 H02-1312 

Descrierea produsului 
Filtrul de particule SR 510, P3 R* este proiectat pentru a fi utilizat cu semimăștile Sundström, măștile complete și ventilatorul SR 
500/SR 500 EX/SR 700. Filtrul asigură protecție împotriva tuturor tipurilor de poluanți sub formă de particule. Filtrul de particule 
poate fi combinat cu ușurință cu filtrele de gaz din gama filtrelor Sundström, pentru protecția și împotriva gazelor și vaporilor, de 
ex., în timpul vopsirii prin pulverizare. Filtrul de particule trebuie combinat cu prefiltrul SR 221, care va extinde așadar durata de 
viață a filtrului de particule. 
Ventilatorul SR 500/SR 500 EX trebuie să fie utilizat întotdeauna cu două filtre de particule sau două filtre combinate, 
un filtru de gaz și unul de particule. 

*R (Reutilizabil): Filtrul este proiectat pentru a fi utilizat mai mult de un singur schimb. 

O privire de ansamblu asupra filtrului de particule. 
 
Model                Aplicație 
SR 510 SR 90-3, SR 100, SR 200, SR 900. Ventilator SR 500/SR 500 EX/SR 700 
SR 710 Ventilator SR 500/SR 500 EX/SR 700 
Consultați broșurile separate ale produselor. 

Specificații tehnice 

SR 510                           EN 143:2000         EN 12941:1998       EN 12942:1998 

Pierdere de presiune la 30 l/min.        ≈ 40 Pa ≤ 120 Pa                       -                               - 

Pierdere de presiune la 95 l/min.        ≈ 120 Pa ≤ 420 Pa                       -                               - 

Diametru/înălțime         107/31 mm      -                        -                          - 
Greutate           ≈ 44 g ≤ 300 g                         -                              - 

Temperatura maximă de 
funcționare 

-10 - +55 °C, < 90 % RH       -                               -                                - 

   Temperatura de depozitare          -20 - +40 °C, < 90 % RH                  -                             -                              - 

A. Mediul de filtrare 
B. Adeziv termofuzibil 
C. Etichetă marcaj 
D. Carcasă filtru 
E Manșon 

 

Sediu 
Tel: +46 10 484 87 00 

Adresa pentru relații cu 
publicul: Stockholmsvagen 
33 SE-181 33 Lidingo 

 

Fabrică 
Tel: +46 10 484 87 00 

Adresa pentru relații 
cu publicul: 
Vastergatan 4 
SE-341 50 Lagan 

 

 

 

Eficiență de filtrare, ulei de parafină 

Omologări 



 
ROMÂNIA, MINISTERUL JUSTIȚIEI 
Subsemnata, BORDAȘ VIRGINIA MARIA, certific acuratețea acestei traduceri cu textul documentului în 
limba engleză, traducere executată de mine. Traducător, Autorizația nr. 6424/2002 
 
I the undersigned, BORDAȘ VIRGINIA MARIA, do certify the accuracy of this translation with the text of 
the original document into English, which was endorsed by me.  Translator, Aut. No. 6424/2002 
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