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Kaptury ewakuacyjne SR 76-3, SR 77-3 PL

1. Przeznaczenie
Kaptur ewakuacyjny SR 76-3 Chem jest przeznaczony do 
zastosowania jako ochrona dróg oddechowych w razie wycieku 
substancji chemicznych. Kaptur został zaprojektowany wyłącznie 
jako ewakuacyjny do jednokrotnego użytku i zapewnia ochronę 
tylko w otoczeniu o normalnej zawartości tlenu, 17–21%. Mak-
symalny czas użytkowania: 30 minut.

Kaptur ewakuacyjny SR 77-3 Smoke jest przeznaczony do 
zastosowania jako ochrona dróg oddechowych w razie pożaru lub 
wycieku substancji chemicznych. Kaptur został zaprojektowany 
wyłącznie jako ewakuacyjny do jednokrotnego użytku i zapewnia 
ochronę tylko w otoczeniu o normalnej zawartości tlenu, 17–21%. 
Maksymalny czas używania: 30 minut.

2. Bezpieczeństwo
 Ostrzeżenie!

Kaptur nie zapewnia ochrony, jeżeli opakowanie aluminiowe zo-
stało uszkodzone i dostało się do niego powietrze. W przypadku 
utraty próżni wewnątrz opakowania kaptur należy wyrzucić. 

 Ostrzeżenie!
Kaptur nie zapewnia pełnej ochrony dzieci lub osób z twarzą 
odbiegającą od normy pod względem wielkości, z brodą lub z 
głębokimi bruzdami na twarzy.
Jest to spowodowane złym dopasowaniem kaptura.

 Ostrzeżenie!
Kolczyki/piercing mogą uszkodzić uszczelkę szyjną podczas 
zakładania.

 Ostrzeżenie!
Otwarty ogień lub krople roztopionego metalu mogą zapalić 
węgiel w filtrze, co z kolei może spowodować powstanie nie-
bezpiecznego stężenia trujących substancji.

 Ostrzeżenie!
Tlen lub powietrze wzbogacone w tlen nie może być dostarczane 
do kaptura.

 Ostrzeżenie!
Kaptur ewakuacyjny Chem SR 76-3 nie chroni przed zaczadze-
niem tlenkiem węgla CO.

 Ostrzeżenie!
Przechowywanie niezgodne z instrukcją może skrócić czas 
przydatności do użycia kaptura.

Ważne! 
Kaptur wymaga delikatnej obsługi oraz ochrony przed uderze-
niami, wstrząsami i zmiażdżeniem.

3. Opis
Kaptur ewakuacyjny jest konstrukcyjnie oparty na półmasce firmy 
Sundström typu SR 100, wmontowanej w kaptur wykonany z 
materiału trudnopalnego i odpornego na substancje chemiczne.
Kaptur może być założony szybko i łatwo, bez wcześniejszych 
przygotowań. Kaptur jest dostępny w dwóch rozmiarach, odpo-
wiednich dla większości osób dorosłych i nastolatków. Kaptur jest 
zapakowany próżniowo w opakowaniu aluminiowym. 
Kaptur jest dostępny w dwóch modelach:

Model S służy do użytkowania stacjonarnego.
Model M jest przenośny i jest dostarczany w torbie podręcznej 
z nylonu, którą można przyczepić np. do paska.

SR 76-3 Chem: Kaptur w wykonaniu standardowym wyposażony 
jest w filtr zespolony ABEK1-Hg-P3, chroni przed trującymi gazami 
i pyłami, które mogą się tworzyć podczas wycieków substancji 
chemicznych. Kaptur może być dostarczony z innymi filtrami ze 
standardowego asortymentu firmy Sundström. Aktualny zestaw 
podany jest na etykietce na opakowaniu.

SR 77-3 Smoke: Kaptur wyposażony jest w filtr przeciwgazowy 
ABEK1-CO i filtr przeciwpyłowy klasy P3, chroni przed tlenkiem 
węgla i innymi trującymi gazami i pyłami, które mogą się tworzyć 
podczas pożaru i innych wypadków chemicznych.

Typ A1 chroni przed gazami i oparami organicznymi, na przykład 
rozpuszczalnikami, o temperaturze wrzenia równej lub niższej 
niż +65°C.
Typ B1 chroni przed gazami i oparami nieorganicznymi, na 
przykład chlorem, siarkowodorem i kwasem pruskim.
Typ E1 chroni przed gazami i oparami kwaśnymi, na przykład 
dwutlenkiem siarki i fluorowodorem.
Typ K1 chroni przed amoniakiem i niektórymi aminami, na 
przykład etylenodwuaminą.
Typ Hg chroni przed oparami rtęci.
Typ P3 zapewnia ochronę przed wszelkiego rodzaju cząstkami 
stałymi i ciekłymi.
Typ CO zapewnia ochronę przed tlenkiem węgla.

4. Zakładanie kaptura
1) Rozerwać aluminiową torebkę wzdłuż odcinka zaznaczonego  
 czerwonym kolorem. Rys. 1.
2) Rozłożyć kaptur i zdjąć pokrywę wizjera i pochłaniacza. Rys. 2.
3) Włożyć kaptur.
 Alt. 1. Nałożyć go na głowę od góry. Rys. 3.
 Alt. 2. Włożyć kaptur umieszczając gumowe taśmy szyjne pod  
 brodą, naciągając kaptur na głowę w kierunku do tyłu. Rys. 
 Sposób odpowiedni dla osób z długimi włosami lub noszących  
 okulary.
4) W razie potrzeby wyregulować kaptur tak, by maska przylegała  
 wygodnie i szczelnie do twarzy, a taśma szyjna do szyi. Rys. 5.

5. Obsługa i przechowywanie
Ważne! 
Kaptur ratunkowy należy obsługiwać ostrożnie! Rys. 6.

Model S (Stacjonarny)
Jest przeznaczony do składowania stacjonarnego w czystym 
i suchym miejscu.
Na przykład na stanowisku pracy, w szafce lub schowku.

Model M (Mobilny)
Przeznaczony do przenoszenia w czasie pracy, na przykład do 
paska użytkownika lub w samochodzie. Utrzymanie optymalnego 
funkcjonowania urządzenia wymaga jego delikatnej obsługi oraz 
ochrony przed uderzeniami, wstrząsami lub zmiażdżeniem. 

UWAGA! Należy pamiętać, aby kaptur był przechowywany w 
łatwo dostępnym miejscu.
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6. Przegląd sprzętu
Sprawdzić, czy aluminiowa torba nie jest uszkodzona w stopniu 
powodującym utratę próżni. Aluminiowa torba powinna przylegać 
ciasno wokół całego kaptura. Rys. 7.
1) Sprawdzić wzrokowo torbę aluminiową. Rys. 8
Jeżeli nie da się ocenić wzrokowo, należy przejść do kroku 2.
2) Delikatnie pociągnąć za aluminiową torbę. Rys. 9.
Model M powinno się sprawdzać bez odrywania worka od 
nylonowego worka awaryjnego. 

W przypadku wątpliwości należy zważyć torbę aluminiową na 
skalibrowanej wadze. Waga nie może wzrosnąć o więcej niż 2,0 
grama w porównaniu do wagi początkowej torby aluminiowej.

Przygnieciony, wy -
stawiony na uderze -

nia lub wstrząsy

Przed każdą 
zmianą ro -

boczą

Co 3  
miesiące

Model M • •
Model S • •

UWAGA! W przypadku, gdy kaptur ucieczkowy został ściśnięty, 
wystawiony na uderzenia lub wstrząsy, powyższą kontrolę należy 
wykonać po upływie 8 godzin od tego zdarzenia.

7. Dopuszczalny okres magazynowa

Temperatura Wilgotność względna Dopuszczalny 
okres magazy-

nowania

-20 – +55°C < 90% 10 lat

8. Świadectwa
SR 76-3 Chem został przetestowany i zatwierdzony do użytku w 
dwóch wariantach według normy EN 403:2004, z zastrzeżeniem 
dotyczącym 6.11 Filtr:
•	 SR 76-3 S jest przeznaczony do przechowywania stacjonarnego.
•	 SR 76-3 M jest zatwierdzony ponadto jako kaptur ewakuacyjny  
 przenośny.
Filtry zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku zgodnie 
z normą EN 14387 (filtr przeciwgazowy) oraz EN 143:2000 (filtr 
przeciwpyłowy). SR 76-3 Chem posiada oznakowanie CE.

SR 77-3 Smoke został przetestowany i zatwierdzony do użytku 
w dwóch wariantach zgodnie z normą EN 403:2004 i EN 14387:
•	 SR 77-3 S jest przeznaczony do przechowywania stacjonarnego.
•	 SR 77-3 M jest zatwierdzony ponadto jako kaptur ewakuacyjny  
 przenośny.
SR 77-3 Smoke posiada oznakowanie CE.

Dopuszczenie typu EC zostało wydane przez jednostkę notyfi-
kowaną nr 0194. Adres, patrz tylna okładka.

9. Objaśnienia symboli

Patrz instrukcja  
użytkownika

Data produkcji Data ważności

 +55 °C

 -20 °C

Maks. wilgotność względna 
powietrza podczas użytkowania 

i przechowywania

Zakres temperatur dla  
użytkowania i przechowywania

Obchodzić się 
ostrożnie

Próżnia Brak próżni

Nie ściskać Nie rzucać

Nie stawać Przechowywać w suchym 
miejscu
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HANDLE WITH CARE!


