
 
 
 

Karta charakterystyki   
 

 
Opis   
Opis MSR 2 
Numer katalogowy D2264701 
Oznaczenie zgodne z normą EN DIN 58647.7 ABEK-15P 
Zastosowanie • 15 minutowe urządzenie ucieczkowe, specjalnie  

zaprojektowane do bezpiecznego opuszczenia zagrożonego 
terenu w przypadku nagłego i nieoczekiwanego pojawienia 
się w miejscu pracy toksycznych gazów i oparów.   

 

 
 

  
Właściwo ści  
Waga, w opakowaniu przenośnym: ok. [g] 460 g 
Waga, gotowy do użycia: ok. [g] 330 g 
Wymiary wys. x szer. x gł.ok. [mm]  160 x 96 x 84 
Złącze Półmaska ze zintegrowanym filtrem 

  
Opory oddechowe  
 przy DIN 58647.7 Typowe wartości 
Opór wdechu ok. 95 l / min 8 mbar 6,0 mbar 
Opór wydechu ok. 95 l / min 5 mbar 1,0 mbar 

  
Stężenie gazu testowego  
C6H12 [Cykloheksan] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%]   
Cl2 [Chlor] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%]   
H2S [Siarkowodór] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%]   
HCN [Cyjanowodór] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%]   
SO2 [Dwutlenek siarki] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%]   
NH3 [Amoniak] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%]   
H2S [Siarkowodór] 10000 ml/m3 [1,0 Vol.-%]   
  
Zastosowanie  
Wydajność przed gazami W odniesieniu do gazu Wymagania

DIN 58647.7 
requirements 

 
Typowe wartości 

 C6H12 [Cykloheksan] 15 min 60 min 
Cl2 [Chlor] 15 min 52 min 
H2S [Siarkowodór] 15 min 65 min 

HCN [Cyjanowodór] 15 min 55 min 
SO2 [Dwutlenek siarki] 15 min 32 min 
NH3 [Amoniak] 15 min 40 min 
H2S [Siarkowodór (1,0 Vol.-%)] 5 min 16 min 

Wydajność przed cząstkami W odniesieniu do cząstek  Typowe wartości 
P2 Chlorek sodu [NaCl] 6% 1,20% 

 Olej parafinowy 6% 1,5 % 

  
Tworzywo  
Część nosowa guma 
Nagłowie Gumowy pas 
Obudowa filtra aluminium 
Materiał filtracyjny Papier filtrujący / impregnowany węgiel aktywny  

 
Dodatkowe informacje   
Powyższe wartości nie mogą być stosowane jako podstawa  czasu wydajności, są one wyłącznie wskazaniem, że MSR2 
chroni przed tymi gazami, ale tylko w ramach normy DIN 58647-T7.  
Minimalny czas zastosowania to 15 minut, w zależności od warunków.  
Okres magazynowania  fabrycznie zamkniętego opakowania to 4 lata. 
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