
• ข้้อมููลสนัับสนัุนัทางเทคนัิค
• หนั้ากากป้้องกันัฝุุ่� นัละออง
• หนั้ากากแบบมูีตลับไส้กรอง
• อุป้กรณ์์ป้้องกันัระบบทางเดิินัหายใจ Sundstrom
• ฮููดิคลุมูกันัสารเคมูี
• อุป้กรณ์์ช่�วยหายใจพร้อมูถัังอัดิอากาศ

RESPIRATORY 
P R O T E C T I O N

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารอันตรายในอุตสาหกรรมบางประเภท

การหายใจเอาอากาศสะอาดเขา้สูร่า่งกาย ยอ่มสง่ผลดี
ตอ่สขุภาพ  แตใ่นสภาวะแวดลอ้มในการท�างานบาง

แหง่ท่ีมีสารอนัตรายปนเป้ือนในสิ่งแวดลอ้ม อาจจะสง่ผลกระทบท่ี
เป็นอนัตราย ตอ่สขุภาพของคนท�างานได ้ โดยปกตแิลว้สารปน
เป้ือนในสิ่งแวดลอ้มสามารถแบง่ตามชนิดของสารปนเป้ือนไดด้งันี ้

ประเภทอุตสาหกรรม สารอันตราย โรคและผลกระทบตอ่สุขภาพ

ปนูซีเมนต์ • แอสเบสตอส(Asbestos)

• ซลิกิา (Silica)

• มะเรง็ปอด โรคปอดใยหิน

• โรคปอดฝุุ่่ นทราย

• รูส้กึร �าคาญเม่ือตกคา้งในจมกู ชอ่งปากและล�าคอ

พน่สี • ละอองสีและไอสารเคมี

• ตะกั่ว

• ปวดหวั คลื่นไส ้เวียนศีรษะ รูส้กึระคายเคืองในระบบ

ทางเดนิหายใจ

• โรคพิษตะกั่ว

ทอผา้ • ฝุุ่่ นฝุ่า้ย

• ฝุุ่่ นของใยสงัเคราะห์

• โรคปอดฝุุ่่ นฝุ่า้ย

• รูส้กึร �าคาญเม่ือตกคา้งในจมกู ชอ่งปากและล�าคอ

ยางรถยนต์ • คารบ์อนแบลก็

• ออ็กไซดข์องสงักะสี

• ทาลซ ์(TALC)

• รูส้กึร �าคาญเม่ือตกคา้งในจมกู ชอ่งปาก ล�าคอและปอด

• มีอาการคลา้ยเป็นไขห้วดัใหญ่

1

*เสน้ผมมีขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 50 ไมครอน

ฝุ่น (DUST) เกิดจากการแตกตวัของ
ของแข็ง เชน่ บด กระแทก ขดั ไดแ้ก่ ฝุุ่่ น
ไม ้ฝุุ่่ นหิน เป็นตน้ โดยทั่วไปมีขนาด
0.1 - 25 ไมครอน*

2

ละออง (MIST) เป็นอนภุาค
ของเหลวขนาดเลก็เกิดจากการ
ผสม ฉีด พน่ เชน่ ละอองจาก
การฉีดพน่สารเคมี โดยทั่วไปมี
ขนาด 0.01 - 10 ไมครอน

3

ฟูม (FUME) เกิดจากโลหะถกู
หลอมกลายเป็นไอและเยน็ตวั
ลงอยา่งรวดเรว็ เชน่ งานบดักร ี
หลอมโลหะ โดยทั่วไปมีขนาด 
0.001 - 1 ไมครอน

4

แก๊ส (GAS) เป็นสิ่งปนเป้ือนท่ี
ฟุง้กระจายไปไดไ้กล เชน่ 
แอมโมเนีย

5

ไอระเหย พบไดใ้นงานท่ีเป็นสารตวัท�า
ละลาย เชน่ ทาสี  ผสมสี นอกจากสิ่งปน
เป้ือนแลว้ ในอากาศเหลา่นีบ้างภาวะ
การท�างานก็จะมีออกซเิจนไมเ่พียงพอ  
ก็จะท�าใหเ้กิดอนัตรายตอ่รา่งกายได ้ 
เชน่ การท�างานในทอ่ใตด้นิ ในถงัขนาด
ใหญ่ เป็นตน้
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ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

วิธีการสวมใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
        อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจนัน้แบง่ออกไดห้ลายแบบ 
ขึน้อยูก่บัลกัษณะของการแบง่ แตโ่ดยสว่นใหญ่แลว้จะแบง่ตามวธีิการทีอ่ากาศ
เข้าสู่ระบบทางเดนิหายใจ สามารถแบง่ได ้2 ประเภท ใหญ่ ๆ ดงันี ้

1. ประเภททีท่ำาใหอ้ากาศปราศจากมลพษิ ก่อนทีจ่ะเข้าสู่ทางเดนิหายใจ 

(Air – purifying Respirator)  แบง่ได ้2 ชนิด

ประเภทของหน้ากากอนามัย
1. หน้ากากอนามัยแบบเย่อ่กระดาษ 3 ชั�น มีประสทิธิิภาพในการ กรอง

ฝุุ่่ นไดดี้ สามารถปอ้งกนัของเหลวซมึผา่นได ้ ปอ้งกนัการแพรก่ระจายเชือ้
โรคจากการไอหรอืจาม ซึง่หนา้กากอนามยัประเภทนี ้ อาจสามารถปอ้งกนั
ผูส้วมใสจ่ากเชือ้โรคไดใ้นจ�าพวกเชือ้แบคทีเรยี หรอืเชือ้รา แตห่ากเป็นเชือ้
ไวรสั ซึง่เป็นอนภุาคท่ีมีขนาดเลก็มากในระดบัไมครอน อาจจะไมส่ามารถ
ปอ้งกนัได ้และไมค่วรมีการน�ามาใชซ้ �า้ ควรเปลี่ยนหนา้กากใหมท่กุวนั

2. หน้ากากอนามัยทีผ่ลิตจากผ้าฝ้าย เนน้ใชส้ �าหรบัปอ้งกนัฝุุ่่ นละออง และ
ปอ้งกนัการกระจายของน�า้มกูหรอืน�า้ลายจากการไอจาม แตอ่าจไม่
สามารถกรองเชือ้โรคท่ีมีขนาดเลก็มากๆ ไดเ้ชน่เดียวกบัหนา้กากอนามยั
แบบเยือ้กระดาษและสามารถซกัท�าความสะอาดดว้ยผลิตภัณฑฆ์่าเชือ้
โรคแลว้น�ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้แตป่ระสทิธิิภาพการปอ้งกนัจะลดลง

1.1 หน้ากากกรองอนุภาค ท�าหนา้ท่ีกรองอนภุาคท่ีแขวนลอยในอากาศ ซึง่ไดแ้ก่ ฝุุ่่ น ฟมู ควนั ไอ

ระเหย สว่นประกอบท่ีส�าคญัของหนา้กากกรองอนภุาค ไดแ้ก่

     สว่นหนา้กาก มีหลายขนาด เชน่ ขนาด ¼ หนา้ ขนาด ½ หนา้ หรอืขนาดเตม็หนา้

     สว่นกรองอากาศ ประกอบดว้ยวสัดกุรองอากาศ (Filter) ท่ีนิยมใชมี้ 3 ลกัษณะ คือ

(2.1) ชนิดเป็นแผน่ท�าจากเสน้ใยอดั ใหมี้ความพอเหมาะ ส�าหรบักรองอนภุาค โดยใหมี้

ประสทิธิิภาพการกรองอากาศสงูสดุ และแรงตา้นทานตอ่การหายใจเขา้นอ้ยท่ีสดุ

(2.2) ชนิดท่ีวสัดกุรองอากาศถกูบรรจอุยูใ่นตลบัแบบหลวมๆ เหมาะส�าหรบักรองฝุุ่่ น

(2.3) ชนิดท่ีมีประสทิธิิภาพสงู   โดยน�าวสัดกุรองอากาศท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่บางมาพบัขึน้ลง 

ใหเ้ป็นจีบบรรจใุนตลบั เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีผิวส�าหรบัอนภุาคท่ีจะไปเกาะ และลดแรงตา้นการหายใจ

(2.4) ชนิดไสก้รองฝุุ่่ นท่ีไดม้าตรฐาน สามารถดรูายละเอียดท่ีไสก้รองอนภุาค

     สายรดัศีรษะ ซึง่สามารถปรบัไดต้ามตอ้งการ เพ่ือใหก้ระชบักบัหนา้ผูส้วมใสอ่ยูเ่สมอ

1.2 หน้ากากกรองก๊าซไอระเหย ท�าหนา้ท่ีกรองก๊าซ และไอระเหย ท่ีแขวนลอยอยูใ่นอากาศ สว่น
ประกอบท่ีส�าคญัของหนา้กากกรองก๊าซ และไอระเหย คือ 
    (1)   สว่นหนา้กาก และสายรดัศีรษะ เชน่เดียวกบัท่ีกลา่วมาขา้งตน้
       (2) สว่นกรองอากาศ เป็นตลบั หรอืกระป๋องบรรจสุารเคมี ซึง่เป็นตวัจบัมลพิษโดยการดดูซบั 

หรอืท�าปฏิกิรยิากบัมลพิษ ท�าใหอ้ากาศท่ีผา่นตลบักรองสะอาด ปราศจากมลพิษ สว่นกรอง
อากาศนีส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะส�าหรบัก๊าซ หรอืไอระเหย แตล่ะประเภทตามท่ีระบไุวเ้ทา่นัน้ เชน่ 
สว่นกรองอากาศท่ีใชก้รองก๊าซแอมโมเนีย จะสามารถปอ้งกนัเฉพาะก๊าซแอมโมเนียเทา่นัน้ ไม่
สามารถปอ้งกนัมลพิษชนิดอ่ืนได ้เป็นตน้

 นอกจากนีย้งัมีหนา้กากกรองอนภุาคชนิดใชแ้ลว้ทิง้ สว่นประกอบของหนา้กาก คือ หนา้กาก 

และวสัดกุรองจะรวมเป็นชิน้เดียวกนั สว่นบนของหนา้กากมีแผน่โลหะออ่น ซึง่สามารถปรบัใหโ้คง้งอ

ได ้ตามแนวสนัจมกู เพ่ือชว่ยใหห้นา้กากแนบสนิทกบัใบหนา้ผูส้วมใสห่นา้กาก

1
2 กรองอากาศ

หน้ากาก

สายรัด3

3

2
1
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ประเภทของหน้ากาก สัดส่วนความเป็น
อันตราย

SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) มากกวา่            10000  เทา่

ชดุสง่ผา่นอากาศ(Airline)แบบครอบเตม็หนา้ (Full 

Face)

ชดุสง่ผา่นอากาศ (Airline) แบบครอบศีรษะ (Helmet)

ชดุสง่ผา่นอากาศ (Airline) แบบคลมุศีรษะ (Hood)

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั  1000

หนา้กากกรองอากาศแบบครอบเตม็หนา้ ชดุสง่ผา่น

อากาศแบบครอบครึง่หนา้ (Half Mask)

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั    50

ชดุสง่ผา่นอากาศแบบครอบหนา้อยา่งหลวม

(Loose - Fitting Facepiece)

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั    25

หนา้กากกรองอากาศแบบครอบครึง่หนา้ นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั    10

สดัสว่นความอนัตราย   =        ความเข้มข้นของสารพษิในบรรยากาศ

                                              ค่าขดีจำากัดความปลอดภยัของสารนั�น

 2.2      ชนิดทีส่่งอากาศไปตามทอ่ (Supplied Air Respirator) 
 แหลง่หรอืถงัเก็บอากาศจะอยูห่า่งออกไปจากตวัผูส้วม  

อากาศจะถกูสง่มาตามทอ่เขา้สูห่นา้กาก

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

2.1 ชนิดทีแ่หล่งส่งอากาศตดิทีต่วัผู้สวมใส่ (SELF 
CONTAINED BREATHING APPARATUS หร่อทีเ่รียกว่า 
SCBA)

 ผูส้วมจะพกเอาแหลง่สง่อากาศ หรอืถงัอากาศไปกบัตวั ซึง่
สามารถใชไ้ดน้านอยา่งนอ้ย 45 นาที สว่นประกอบของอปุกรณนี์ ้
ประกอบดว้ยถงัอากาศ สายตดิกบัผูส้วม เครือ่งควบคมุความดนั 
และการไหลของอากาศ จากถงัไปยงัหนา้กาก ทอ่อากาศ และ
หนา้กากชนิดเตม็หนา้ หลกัการท�างานของอปุกรณนี์ ้มี 2 แบบ คือ

 (1) แบบวงจรปิด หลกัการคือ ลมหายใจออกจะผา่นเขา้ไปในสาร
ดดูซบั เพ่ือก�าจดัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ แลว้กลบัเขา้ไปใน
ภาชนะบรรจอุอกซเิจนเหลว หรอืออกซเิจนแข็ง หรอืสารสรา้ง
ออกซเิจน แลว้กลบัเขา้สูห่นา้กากอีกครัง้

 (2) แบบวงจรเปิด หลกัการคือ ลมหายใจออกจะถกูปลอ่ยออกไป
ไมห่มนุเวียนกลบัมาใชอี้ก อากาศท่ีหายใจเขา้แตล่ะครัง้ มาจาก
ถงับรรจอุากาศซึง่เป็นท่ีนิยมใชก้นั 

ข้อปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ 
แบบส่งอากาศจากภายนอกเข้าไปในหน้ากาก
1.  ตรวจอปุกรณท์กุสว่นใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยก่อนใชง้าน
2. ปรบัอตัราการไหลของอากาศใหเ้หมาะสม หนา้ปัดบอก

ปรมิาณ อากาศควรอยูใ่นสภาพท่ีผูส้วมใสส่ามารถเหน็ได้
ชดัเจน

3. ขณะสวมหนา้กากอยู ่ หากไดก้ลิ่นสารเคมี ควรรบีออกจาก
บรเิวณนัน้ทนัที

4. ควรมีทอ่ส�ารอง และอปุกรณช์ว่ยชีวิตในกรณีฉกุเฉิน หรอืเกิด
อบุตัเิหตขุึน้ เชน่ ทอ่น�าสง่อากาศช�ารุด เป็นตน้

5. ผูส้วมใสต่อ้งไดร้บัการฝึุ่กอบรมวิธีิการใชง้านมาเป็นอยา่งดี
6. ตอ้งมีการบ�ารุงรกัษาท่ีดี เชน่ ตรวจสอบถงัอากาศ เครือ่ง

ควบคมุความดนั และการไหลเวียนของอากาศ ตามค�า
แนะน�าของผูผ้ลติ

2.    ประเภททีส่่งอากาศจากภายนอกเข้าไปในหน้ากาก (Atmosphere - supplying respirator) เป็นอปุกรณป์อ้งกนัทางเดนิหายใจ ชนิดท่ี

ตอ้งมีอปุกรณส์ง่อากาศ หรอืใหก้บัผูส้วมใสโ่ดยเฉพาะ แบง่เป็น

ชนิดท่ีแหลง่สง่อากาศตดิท่ีตวัผูส้วม
(SCBA)

ชนิดท่ีสง่อากาศไปตามทอ่
(AIR-LINE)

R หมายถงึ "สามารถน�ากลบัมาใชซ้ �า้" 
สามารถกรองไดม้ากกวา่ 1 ครัง้

NR หมายถงึ "ไมส่ามารถใชซ้ �า้" สามารถ
ใชก้รองไดเ้พียงครัง้เดียว

ประเภท ลักษณะงาน ประสิทธิภาพการดกัจบัอนุภาค
(เกล่อ NaCI, นำ�ามัน parafn oil)

ฝุ่นละอองและเปียกช่�น

FFP1 R / NR
ใชก้บัอนภุาคท่ีเกิดขึน้ดว้ยกระบวนการ

ทางกล ไดแ้ก่ ฝุุ่่ นละออง

80%

FFP2 R / NR

ใชก้บัอนภุาคท่ีเกิดขึน้ดว้ยกระบวนการ

ทางกลและความร้อน ไดแ้ก่ ฝุุ่่ นละออง 

ฟมู โลหะ

94%

FFP3 R / NR

ใชก้บัอนภุาคทกุประเภทท่ีมีพิษมาก โดย

ตลบักรอง P3 มีคณุสมบตัิครอบคลมุรุน่ 

P1 และ P2

99%

มาตรฐานของหน้ากากกรองอนุภาคสหภาพยุโรป (EN143)

หมายเหตุ :
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ส่วนประกอบของหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และกลิ่นเจือจาง (ส�าหรับรุ่นที่มี Carbon)  Disposable Mask

หน้ากาก ผลติจากเสน้ใยสงัเคราะห์
คณุภาพสงู (Polypropylene) มี
ไฟฟา้สถิตสามารถดกักรองฝุุ่่ นท่ีมี
อนภุาคขนาดเลก็ไดดี้

วาล์ว หายใจออกเพ่ือชว่ยให้
หายใจสะดวกขึน้

ขอบหน้ากาก ซีลอยา่งดีปอ้งกนั
การแยกออกของชัน้กรอง

โครงพลาสติกและฟองน�้า บรเิวณ
ดัง้จมกูชว่ยจดัทรงหนา้กากให้
กระชบัแนบสนิทกบัใบหนา้

สายรัด ชนิด Synthetic Rubber 
Heavy Duty แบบเสน้เดียว สามารถ
ปรบัขนาดความยาวของสายรดัได้

MSKP3001

Page 61

FFP1/N95
• เป็นหนา้กากชนิด P1 มีประสทิธิิภาพการกรองไดถ้งึ 94% เหมาะ

ส�าหรบัอตุสาหกรรมท่ีมีฝุุ่่ นและกรดออ่น ๆ
• สามารถป้องกันไอกรดแก๊สในระดบัเจือจาง เชน่ คลอลีน 

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และไดโดเจนฟลอูอไรด์
• มีเทคโนโลยีของ 3M Cool Flow ท่ีมวีาลว์ระบายอากาศ ชว่ยลด

ระดบัความรอ้นชืน้ภายในหนา้กาก ท�าใหห้ายใจไดอ้ยา่งสะดวก
สบายมากขึน้ 

• มีโครงลวดพลาสตกิบรเิวณสนัจมกู สามารถปรบัรูปทรงหนา้กากให้
กระชบักบัใบหนา้ไดดี้ 

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

3M-MASK9916 หนา้กาก #3M-9916: 1 ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

หน้ากากป้ัมข้้นรูปชนิดมีวาล์วป้องกันฝุ่นละอองพร้อมป้องกัน
กรดแก๊ส (กลิ่นเจือจาง) #3M-9916
Moulded Disposable Mask With Valve EN149:2001
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หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และกลิ่นเจือจาง (ส�าหรับรุ่นที่มี Carbon)  Disposable Mask

• หนา้กากผลติจากเสน้ใยสงัเคราะห ์(Polypropylene) ชนิดปั�มข้�น
รูป มีประจไุฟฟา้สถิตสามารถดกักรองฝุุ่่ นท่ีมีอนภุาคขนาดเลก็ได้

• ขอบหนา้กากปั�มเป็นลายปอ้งกนัการแตกของชัน้หนา้กาก
• มวีาลว์ระบายอากาศ ชว่ยใหห้ายใจไดส้ะดวกขึน้ไมอ่ดึอดั
• คา่มาตรฐาน FFP2 มีประสทิธิิภาพการกรองไดถ้งึ 94%
• สายรัดชนิด Latex Free แบบเสน้เดียว สามารถปรบัขนาดความ

ยาวของสายรดัเพ่ือความกระชบัในขณะสวมใส่
• มียางรองบรเิวณดัง้จมกู เพ่ือชว่ยใหเ้กิดความกระชบัแนบสนิทกบั

ใบหนา้ไดดี้ ไมเ่กิดชอ่งวา่ง

• หนา้กากผลติจากเสน้ใยสงัเคราะห ์(Polypropylene) ชนิดปั�มข้�น
รูป มีประจไุฟฟา้สถิตสามารถดกักรองฝุุ่่ นท่ีมีอนภุาคขนาดเลก็ได้

• ขอบหนา้กากปั�มเป็นลายปอ้งกนัการแตกของชัน้หนา้กาก
• มวีาลว์ระบายอากาศ ชว่ยใหห้ายใจไดส้ะดวกขึน้ไมอ่ดึอดั
• คา่มาตรฐาน FFP2 มีประสทิธิิภาพการกรองไดถ้งึ 94%
• สายรัดชนิด Latex Free แบบเสน้เดียว สามารถปรบัขนาดความ

ยาวของสายรดัเพ่ือความกระชบัในขณะสวมใส่
• มียางรองบรเิวณดัง้จมกู เพ่ือชว่ยใหเ้กิดความกระชบัแนบสนิทกบั

ใบหนา้ไดดี้ ไมเ่กิดชอ่งวา่ง
• มชัี�นถา่นคารบ์อนเพ่ือกรองกลิ่นและสารอินทรยี ์ชนิดออ่น ๆ ได้

หน้ากากป๊ัมข้้นรูปชนิดมีวาล์ว ป้องกันฝุ่นละออง #HY 9622
Moulded Disposable Mask with Valve 

หน้ากากคาร์บอนป๊ัมข้้นรูปชนิดมีวาล์ว ป้องกันฝุ่นละออง ไอ
ระเหยของสารอินทรีย์ #HY9626
Moulded Disposable Mask With Valve and Activated Carbon

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MSKP2002 หนา้กากปั�มขึน้รูปชนิดมีวาลว์ #HY 9622+ 1 ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MSKP2003 หนา้กากคารบ์อนปั�มขึน้รูปชนิดมีวาลว์#HY9626+ 1 ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MSKP2005 หนา้กากแบบพบัชนิดมีวาลว์ #HY 8222+ 1 ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MSKP2006 หนา้กากคารบ์อนแบบพบัชนิดมีวาลว์ #HY 8226+ 1 ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

หน้ากากแบบพับชนิดมีวาล์ว ป้องกันฝุ่นละออง #HY 8222
Disposable Mask With Valve

• หนา้กากผลติจากเสน้ใยสงัเคราะห ์(Polypropylene) มีประจไุฟฟา้
สถิตสามารถดกักรองฝุุ่่ นท่ีมีอนภุาคขนาดเลก็ไดดี้

• มวีาลว์ หายใจออกเพ่ือชว่ยใหห้ายใจไดส้ะดวกขึน้
• คา่มาตรฐาน FFP2 มีประสทิธิิภาพการกรองไดถ้งึ 94%
• มีโครงลวดพลาสตกิบรเิวณสนัจมกู สามารถดดัทรงหนา้กากให้

กระชบัเขา้กบัใบหนา้ไดดี้
• สายรัดชนิด Synthetic Rubber Heavy Duty แบบเสน้เดียว 

สามารถปรบัขนาดความยาวของสายรดัเพ่ือความกระชบั
• รูปทรงแบบพบัแบนชว่ยใหจ้ดัเก็บไดส้ะดวก งา่ยตอ่การพกพา

• ผลติจากเสน้ใยสงัเคราะห ์ (Polypropylene) มีไฟฟา้สถิตแข็งแรง
ทนทาน กรองอนภุาคขนาดเลก็ไดดี้

• ขอบหนา้กากซีลอยา่งดีปอ้งกนัการแยกออกของชัน้กรอง
• รูปทรงแบบพบัแบนชว่ยใหจ้ดัเก็บไดส้ะดวก งา่ยตอ่การพกพา
• มวีาลว์ หายใจออกเพ่ือชว่ยใหห้ายใจไดส้ะดวกขึน้
• คา่มาตรฐาน FFP2 มีประสทิธิิภาพการกรองไดถ้งึ 94%
• สายรัดชนิด Synthetic Rubber Heavy Duty แบบเสน้เดียว 

สามารถปรบัขนาดความยาวของสายรดัเพ่ือความกระชบั
• มชัี�นถา่นคารบ์อนเพ่ือกรองกลิ่นและสารอินทรยี ์ชนิดออ่น ๆ  ไดดี้

หน้ากากคาร์บอนแบบพับชนิดมีวาล์ว ป้องกันฝุ่นละออง ไอ
ระเหยของสารอินทรีย์ #HY 8226
Disposable Mask With Valve and Activated Carbon

FFP2

EN149:2001: FFP2 EN149:2001: FFP2

EN149:2001: FFP2EN149:2001: FFP2
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หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และกลิ่นเจือจาง (ส�าหรับรุ่นที่มี Carbon)  Disposable Mask

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง  Disposable Mask

• หนา้กากผลติจากเสน้ใยสงัเคราะห ์(Polypropylene) มีประจไุฟฟา้
สถิตสามารถดกักรองฝุุ่่ นท่ีมีอนภุาคขนาดเลก็ไดดี้

• มวีาลว์ระบายอากาศ ชว่ยใหห้ายใจไดส้ะดวกขึน้ไมอ่ดึอดั
• มีโครงลวดพลาสตกิบรเิวณสนัจมกู สามารถดดัทรงหนา้กากให้

กระชบัเขา้กบัใบหนา้ไดดี้
• สายรัดชนิด Synthetic Rubber Heavy Duty แบบเสน้เดียว 

สามารถปรบัขนาดความยาวของสายรดัเพ่ือความกระชบั
• หน้ากากเป็นแบบพบั เพ่ือใหจ้ดัเก็บไดส้ะดวก งา่ยตอ่การพกพา
• คา่มาตรฐาน FFP3 มีประสทิธิิภาพการกรองไดถ้งึ 99%

• หนา้กากผลติจากเสน้ใยสงัเคราะห ์ (Polypropylene) ชนิดปั�มข้�น
รูป มีประจไุฟฟา้สถิตสามารถดกักรองฝุุ่่ นท่ีมีอนภุาคขนาดเลก็ไดดี้

• มวีาลว์ระบายอากาศ ชว่ยใหห้ายใจไดส้ะดวกขึน้ไมอ่ดึอดั
• มียางรองบรเิวณดัง้จมกู เพ่ือชว่ยใหเ้กิดความกระชบัแนบสนิทกบั

ใบหนา้ไดดี้ ไมเ่กิดชอ่งวา่ง
• สายรัดแบบปรับได ้ 4 จุด ท�าใหส้ามารถปรบัใหมี้ความกระชบั 

กบัผูส้วมใสไ่ดดี้
• คา่มาตรฐาน FFP3 มีประสทิธิิภาพการกรองไดถ้งึ 99%

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MSKP3001 หนา้กากแบบพบัชนิดมีวาลว์ #HY 8232+ 1 ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MSKP3002 หนา้กากปั�มขึน้รูปชนิดมีวาลว์ #HY 9632+ 1 ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

FFP3

หน้ากากแบบพับชนิดมีวาล์ว ป้องกันฝุ่นละออง ฟูม #HY 8232
Disposable Mask with Valve

หน้ากากป้ัมข้้นรูปชนิดมีวาล์ป้องกันฝุ่นละออง ฟูม #HY 9632
Moulded Disposable Mask With Valve

EN149:2001: FFP3 EN149:2001: FFP3

ผ้าปิดจมูกชนิดผ้าแบบบาง #TG-01F1
Disposable Face Mask (Slim)

ผ้าปิดจมูกชนิดผ้าแบบหนา #TG-01F2
Disposable Face Mask (Thick)

• ผลติจากเสน้ใยสงัเคราะหอ์ยา่งบาง มี 3 ชัน้ 
• สายรดั Elastic ชนิดคลอ้งหู
• มีชั�นกรอง 3 ชั�น ท�าดว้ยผา้อยา่งดี
• ส �าหรบัปอ้งกนัฝุุ่่ นละอองทั่วไป

• ผลติจากเสน้ใยสงัเคราะหอ์ยา่งหนา มี 5 ชัน้ 
• สายรดั Elastic ชนิดคลอ้งหู
• มีชั�นกรอง 5 ชั�น ท�าดว้ยผา้อยา่งดี
• ส �าหรบัปอ้งกนัฝุุ่่ นละอองทั่วไป

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MASK0003 ผา้ปิดจมกูชนิดผา้ #TG-01F2+ 1 ชิน้ 12 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MASK0002 ผา้ปิดจมกูชนิดผา้ #TG-01F1+ 1 ชิน้ 12 ชิน้ : กลอ่ง

หน้ากากใยสังเคราะห์
Non-Woven Disposable Face Mask

• ผลติจากเสน้ใยสงัเคราะหเ์ป็นวสัดท่ีุใชใ้นทางการแพทย ์ไมมี่สว่นท่ี
ท�าใหเ้กิดอาการแพ ้ระคายเคือง

• มีประสทิธิิภาพในการกรองแบคทีเรยี ขนาดเฉลี่ย 2.8 ไมครอน ได้
ถงึ 99%

• สวมใสส่บายไมอ่ดึอดั หายใจสะดวก กระชบัใบหนา้ ปราศจากกลิ่น
และปอ้งกนัการซมึซบั ผลติโดยเครือ่งจกัรทนัสมยัทกุขัน้ตอน

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MASK0001 หนา้กากใยสงัเคราะห+์ 1 ชิน้ 50 ชิน้ : กลอ่ง
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มาตรฐานตลับกรองแก๊ส 
แบ่งออกเป็นระดับการป้องกันและชนิด 
ดังนี้ (EN14387)

ระดบัตลับ
กรอง

ทดสอบในปริมาณความเข้มข้น
จนถง้ระดบั

1 0.1% โดยปรมิาตร = 1000 ppm

2 0.5% โดยปรมิาตร = 5000 ppm

3 1% โดยปรมิาตร = 10000 ppm

ppm = part per million (สว่นในลา้นสว่น)

ระดบัตลับ
กรอง

คุณสมบตักิารป้องกัน รหสัสี

A สารอินทรยี ์ไอระเหย สารตวัท�าละลาย เชน่ น�า้มนัก๊าซ โทลอีูน น�า้ตาล

AX สารอินทรยีท่ี์มีจดุเดือดต�่ากวา่ 65+ °C ไอระเหย เชน่ อะซโิตน

และเมธิานอล

น�า้ตาล

B สารอนินทรยี ์เชน่ คลอรนี กรดไฮโดรไซยานิค ซลัเฟอรอ์อกไซด์ เทา

E ไอกรด เชน่ กรดซลัฟรูกิหรอืกรดไฮโดรคลอรกิ เหลือง

K สารแอมโมเนียและสารเอมีน เขียว

Hg สารปรอท แดง

หน้ากากแบบมีตลับไส้กรอง Filter Face Mask

หน้ากากแบบมีคาร์บอน 1 วาล์ว #TG-50 SV
Disposable With Valve Face Mask (Changeable Filter)

หน้ากากแบบมีคาร์บอน #TG-20S
Disposable Face Mask With Activated Carbon

ISO9002หน้ากากแบบมีคาร์บอน 2 วาล์ว #TG-20SV
Disposable Face Mask With Activated Carbon 2 Valves

ISO9002

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และกลิ่นเจือจาง (ส�าหรับรุ่นที่มี Carbon)  Disposable Mask

หน้ากากแบบมีคาร์บอน #TG-30 S
Disposable Face Mask With Activated Carbon Filter

• มีแผ่นกรองท�าด้วยกระดาษกรองฝุุ่่ นแบบเหนียวพิเศษจาก
ประเทศอเมรกิา มีActivated Carbon เพ่ือใชป้อ้งกนักลิ่นเหมน็

• ปอ้งกนักลิ่นเหมน็ทกุชนิด สารเคมี ยาฆา่แมลง เหมาะส�าหรบั
งานพน่สี งานอิเลค็ทรอนิกส ์การผลติอาหารและยา หอ้งแลป็

• มีชัน้ Activated Carbon ภายใน และมีชัน้นอกเป็นกระดาษ
เหนียว พรอ้มแถบหนีบจมกู เพ่ือความกระชบั ใชไ้ดน้าน

• ใชป้อ้งกนัฝุุ่่ น ควนั สารเคมี สารระเหย สี ยาฆา่แมลง ฝุุ่่ นใยหิน 
งานหลอม ชบุ เช่ือม เจียร ์ ตดั บดักร ี งานโรงพยาบาล ปศสุตัว ์
และแก๊สแบบไมร่า้ยแรง

• แผ่นกรองท�าดว้ยกระดาษกรองฝุุ่่ นแบบเหนียวพิเศษจากประเทศ
อเมรกิา มี Activated Carbon มีวาลว์หายใจออก 2 ดา้น

• ปอ้งกนักลิ่นเหมน็ทกุชนิด สารเคมี ยาฆา่แมลง เหมาะส�าหรบังาน
พน่สี งานอิเลค็ทรอนิกส ์การผลติอาหารและยา หอ้งแลป็

• มีแผน่กรองกระดาษเสรมิคารบ์อนสามารถถอดเปลี่ยนได้
• มีวาลว์ชว่ยใหห้ายใจไดส้ะดวก

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MASK0004 หนา้กากแบบมีคารบ์อน #TG-20S+ 1 ชิน้ 12 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MASK0006 หนา้กากแบบมีคารบ์อน #TG-30 S+ 1 ชิน้ 12 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MASK0005 หนา้กากแบบมีคารบ์อน 2 วาลว์ #TG-20SV+ 1 ชิน้ 12 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MASK0009 หนา้กากแบบมีคารบ์อน 1 วาลว์ #TG-50 SV+ 1 ชิน้ 12 ชิน้ : กลอ่ง

MASK0034 ไสก้รองหนา้กาก #TG-50SV: 1 ชิน้ 1 ชิน้ : หอ่

MASK0009 MASK0034

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MASK0008 หนา้กากแบบมีคารบ์อน 1 วาลว์ #TG-40 SV+ 1 ชิน้ 12 ชิน้ : กลอ่ง

หน้ากากแบบมีคาร์บอน 1 วาล์ว #TG-40 SV
Disposable Face Mask With Valve & Activated Carbon
• มีแผน่กรองท�าดว้ยกระดาษกรองฝุุ่่ นมี Activated Carbon
• มีวาลว์ชว่ยใหห้ายใจไดส้ะดวก

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MASK0007 หนา้กากใยสงัเคราะหมี์คารบ์อน #TG-39S+ 1 ชิน้ 12 ชิน้ : กลอ่ง

หน้ากากใยสังเคราะห์มีคาร์บอน #TG-39S
Non-Woven Disposable Face Mask With 
Activated Carbon
• วสัดกุรองผลติจากกระดาษชนิดเหนียว 
• กนัละอองน�า้ และกระดาษกนัฝุุ่่ นละเอียดจาก อเมรกิา



Respiratory
Protection

45สั่งซ้ือสินค้าติดต่อ 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

การเลือกใช้กับงานประเภทต่างๆ

ลักษณะงาน สารพษิทีสั่มผัส ชนิดของอุปกรณป้์องกัน ชนิดไส้กรอง

• งานทาสี/งานทารองพืน้ดว้ย
สารละลายโดยใชล้กูกลิง้ งาน
ขดัลา้งพืน้ผิวคราบน�า้มนั งาน
ลา้งทั่วไป งานท่ีเกียวขอ้งกบั
การใชก้าวและงานผสมสารเคมี

• ไอระเหยของสารละลาย • หนา้กากปอ้งกนัแบบครึง่หนา้
หรอืเตม็หนา้(หากระคายตา)

• อปุกรณค์ลมุศีรษะพรอ้ม
อปุกรณพ์ดัลม กรองอากาศ 
SR500 

• ตลบักรองแก๊ส รุน่ SR217 A1/
SR218 A2

• ตลบักรองแก๊ส SR518 A2 + 
ตลบักรองอนภุาค รุน่ SR510 
P3R**

• งานพน่สี รองพืน้สีน�า้/งานพน่สี
รองพืน้ท่ีมีสว่นของสารละลาย
ในท่ีเปิดโลง่มีการระบายอากาศ 
งานพน่ยาฆา่แมลง ฯลฯ งาน
ลา้งท่ีมีแรงดนัสงูและมีสารเตมิ
แตง่

• ละอองสารเคมีจากการพน่
• ไอระเหยจากสารละลาย
• ไอระเหยจากสารฆา่แมลง
• ไอระเหยจากสารขดัคราบตดิ

แนน่

• หนา้กากครึง่หนา้หรอืเตม็หนา้ 
(หากดวงตาไวตอ่การระคาย
เคือง)

• อปุกรณค์ลมุศีรษะพรอ้ม
อปุกรณพ์ดัลม กรองอากาศ 
SR500

• ตลบักรองแก๊ส รุน่ SR217 A1/
SR218 A2 + ตลบักรองอนภุาค
ฝุุ่่ น SR510 P3R

• ตลบักรองแก๊ส SR518 A2 + 
ตลบักรองอนภุาค รุน่ SR510 
P3R

• งานเจียร ์(ท่ีไมมี่การปลอ่ยแก๊ส)
• งานเจาะหิน
• งานกวาดปลอ่งไฟ
• งานเจาะโลหะ
• งานกลงึ
• งานท�าแบบหลอ่
• งานท่ีสมัผสักบัเชือ้แบคทีเรยี

• อนภุาคฝุุ่่ น • หนา้กากครึง่หนา้หรอืเตม็หนา้ 
(หากดวงตาไวตอ่การระคาย
เคือง)

• อปุกรณค์ลมุศีรษะพรอ้ม
อปุกรณพ์ดัลม กรองอากาศ 
SR500

• ตลบักรองอนภุาครุน่ SR510 
P3R

• งานเช่ือม • ควนัและแก๊ส • หนา้กากครึง่หนา้
• หนา้กากเตม็หนา้ พรอ้มกระ

บงัหนา้ส�าหรบังานเช่ือมรุน่ 
SR84

• ตลบักรองแก๊ส รุน่ 315 ABE1+ 
ตลบักรองอนภุาครุน่ SR510 
P3R + แผน่ตาขา่ยโลหะ รุน่ 
SR336

• งานก�าจดัน�า้เสีย, ขยะงานช�าระ
ลา้งสาธิารณะ ฯลฯ

• งานท่ีใชก้รดในการท�างาน เชน่ 
งานกดัสีภาพพิมพ ์ฯลฯ

• ไอระเหยจากแก๊สอนินทรยีแ์ละ
แก๊สจากกรดตา่งๆ (เชน่ กรด
คลอรนี, ซลัเฟอรไ์ดออกไซด,์ 
กรดซลัฟิวรกิ, กรดไนตรคิ,            
กรดฟอรมิ์ค

• หนา้กากปอ้งกนัแบบครึง่หนา้
หรอืเตม็หนา้(หากระคายตา)

• อปุกรณค์ลมุศีรษะพรอ้ม
อปุกรณพ์ดัลม กรองอากาศ 
SR500

• ตลบักรองแก๊ส รุน่ 315 ABE1+ 
ตลบักรองอนภุาค รุน่ SR510 
P3R

• ตลบักรองแก๊ส รุน่ 515 ABE1 
+ ตลบักรองอนภุาค รุน่ SR510 
P3R

• งานก�าจดัสารแรใ่ยหินแอสเบส
ตอส

• อนภุาคฝุุ่่ นในรูปของเสน้ใย
ไฟเบอร์

• ระบบสายสง่อากาศ + หนา้กาก
เตม็หนา้ รุน่ SR200 ส�าหรบั
บรเิวณท่ีมีปรมิาณสงู

• SR500 + SR200 ส�าหรบั
บรเิวณท่ีมีปรมิาณต�่ากวา่

• ตลบักรองอนภุาค รุน่ SR510 
P3R

• งานก�าจดั PCB • อนภุาคฝุุ่่ นและแก๊ส • SR500 ใชคู้ก่บั SR200 • ตลบักรองแก๊ส SR518 A2 + 
ตลบักรองอนภุาคฝุุ่่ น รุน่ 
SR510 P3R

** ตลบักรองแก๊สทกุรุน่ควรใสคู่ก่บัตลบักรองฝุุ่่ นรุน่ SR510 P3R

วิธีการเลือกประเภทหน้ากากกับสภาวะสิ่งแวดล้อม
สภาวะสิ่งแวดล้อม ทดสอบในปริมาณความเข้มข้นจนถง้ระดบั

มีออกซเิจนมากกวา่ 19.5% และมีเพียงฝุุ่่ นและกลิ่นเจือ

จาง

สามารถใชห้นา้กากท่ีเป็นแบบหนา้กากกรองอนภุาค อาจมีคารบ์อน

ส�าหรบักรองกลิ่น

มีออกซเิจนมากกวา่ 19.5% และมีสารเคมี สารพิษตา่งๆ สามารถใชห้นา้กากท่ีเป็นเแบบมีตลบักรองสารเคมี ครึง่หนา้หรอืเตม็หนา้ 

รวมถงึเป็นหนา้กากคลมุพรอ้มเครือ่งสง่อากาศ (PAPR & AIR LINE)

มีออกซเิจนต�่ากวา่ 19.5% ตอ้งใชเ้ป็นชดุสง่ผา่นอากาศแบบตดิตวั (SCBA, Airline)
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แนะน�าการใช้ตลับกรอง 

Substance CAS-no Filter Note

1, 2-Dichloroethane 107-06-2 A
2-Nitropropane 79-46-9 A 4
2-Propanol 67-63-0 A
Acetaldehyde 75-07-0 AX 4
Acetamide 60-35-5 A+P3 1, 4
Acetic acid 64-19-7 B
Acetic anhydride 108-24-7 B
Acetone 67-64-1 AX
Acetylchloride 75-36-5 B
Acetylene 74-86-2 Compr.air eq
Acrolein 107-02-8 AX 3
Acrylamide 79-06-1 A+P3 1, 4, 5
Acrylic acid 79-10-7 B
Acrylonitrile 107-13-1 A 4
Adipic acid 124-04-9 P3
Aliphatic naphta 8052-41-3 A
Allyl alcohol 107-18-6 A 3
Allyl chloride 107-05-1 AX 5
Allylamine 107-11-9 K 5
Aluminium chloride 7446-70-0 B+P3 1
Aluminium oxide 1344-28-1 P3
Ammonia 7664-41-7 K
Amyl acetate 628-63-7 A
Aniline 62-53-3 K 4, 5
Antifouling paints A+P3 1
Antimony 7440-36-0 P3
Antimony hydride 7803-52-3 B
Aromatic naphta A
Arsenic (not arsine) 7440-38-2 P3
Arsine 7784-42-1 B
Barium 7440-39-3 P3
Benzaldehyde 100-52-7 A
Benzene 71-43-2 A 4
Benzotriazole 95-14-7 A+P3 1
Benzoyl chloride 98-88-4 B
Benzyl alcohol 100-51-6 A
Benzyl chloride 100-44-7 B 3, 4
Beryllium 7440-41-7 P3 4, 6
Biphenyl 92-52-4 A+P3 1
Bromine 7726-95-6 B
Butyl acetate 123-86-4 A
Butyl alcohol 71-36-3 A
Butyr aldehyde 123-72-8 A
Cadmium 7440-43-9 P3 4
Calcium oxide 1305-78-8 P3
Carbon dioxide 124-38-9 Compr.air eq
Carbon disulphide 75-15-0 AX 5
Carbon monoxide 630-08-0 Compr.air eq
Carbontetrachloride 56-23-5 A 4

Substance CAS-no Filter Note

Chlorate P3
Chlorine 7782-50-5 B
Chlorine dioxide 10049-04-4 B
Chloroform 67-66-3 AX 4
Chloroprene 126-99-8 AX 4
 Chromic acid 1333-82-0 P3 4, 6
Cobalt (dust and smoke) 7440-48-4 P3 6
Cresol 1319-77-3 A+P3 1
Cumene 98-82-8 A 5
Cupper 7440-50-8 P3
Cotton dust P3
Cyanide (as CN) 57-12-5 B+P3 1, 3
Cyclohexanol 108-93-0 A+P3 1
Cyclohexanone 108-94-1 A
Diacetone alcohol 123-42-2 A 3
Diglycidyl ether 2238-07-5 A 3, 6
Dimethyl sulphate 77-78-1 A 3, 4, 5
Dimethylformamide 68-12-2 A 4, 5
Dioxane 123-91-1 A 4, 5
Dust, inert P3
EDTA 60-00-4 P3
Epichlorohydrin 106-89-8 A 4, 5, 6
Ethanol 64-17-5 A
Ethyl acetate 141-78-6 A
Ethyl acrylate 140-88-5 A 4, 5, 6
Ethyl bromide 74-96-4 AX 3
Ethyl chloride 75-00-3 AX 4
Ethyl ether 60-29-7 AX
Ethylene glycol 107-21-1 A
Ethylene oxide 75-21-8 AX 4, 5
Ethylenediamine 107-15-3 K 3, 6
Ferrous chloride BE+P3 1
Ferrous oxide (smoke) 1309-37-1 P3
Fluor 7782-41-4 B
Fluoride (as F) P3
Fluorosilisic acid 16961-83-4 B+P3 1
Formaldehyde 50-00-0 B 4, 5, 6
Formic acid   64-18-6 E
Freon 113 76-13-1 Compr.air eq
Furfural 98-01-1 A
Glutaraldehyde 111-30-8 A 6
Glycolmonobutyl ether 111-76-2 A 5
Glycolmonomethyl ether 109-86-4 A 5
Hydrazine 302-01-2 K 3, 4, 5, 6
Hydrochloric acid 7647-01-0 B
Hydrofluoric acid 7664-39-3 B+P3 1
Hydrogen cyanide 74-90-8 B 3, 5
Hydrogen peroxide 7722-84-1 Compr.air eq
Hydrogen selenide 7783-07-5 B 3
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แนะน�าการใช้ตลับกรอง

Substance CAS-no Filter Note

Hydrogen sulphide 7783-06-4 B
Hydrogene 1333-74-0 Compr.air eq
Hydroquinone 123-31-9 P3 4, 6
Iodine 7553-56-2 P3 3
Isophorone 78-59-1 A
Isoprophyl alcohol 67-63-0 A
Lead (smoke and dust) 7439-92-1 P3
Maleic anhydride 108-31-6 B+P3 1, 6
Mangan 7439-96-5 P3
MDI              101-68-8 B+P3 1, 6
MEK 78-93-3 A 5
Melamine 108-78-1 Compr.air eq
Mercury (vapour) 7439-97-6 Hg-P3 2, 5, 6
Methyl acrylate 96-33-3 A 5, 6
Methyl alcohol 67-56-1 AX 5
Methyl bromide 74-83-9 AX 3, 5
Methyl chloride 74-87-3 AX 4
Methyl ethyl ketone (MEK) 78-93-3 A 5
Methyl iodide 74-88-4 AX 4, 5
Methyl isobutylketone (MIBK) 108-10-1 A 3, 5
Methyl methacrylate 80-62-6 A 5, 6
Methylamine 74-89-5 K
Methylchloroform 71-55-6 A
Methylene chloride 75-09-2 AX 4
MIBK 108-10-1 A 3, 5
Monomethylamine 74-89-5 K
Morpholine 110-91-8 A 5
Nickel carbonyl 13463-39-3 Compr.air eq 4, 5
Nickel, metal 7440-02-0 P3 4, 6
Nitric acid 7697-37-2 B
Nitrobenzene 98-95-3 A 5
Nitrogen 7727-37-9 Compr.air eq
Nitrogen dioxide 10102-44-0 Compr.air eq
Nitrogen oxide 10102-43-9 Compr.air eq
Nitroglycerine 55-63-0 A 5
Nitroglycol 628-96-6 A 5
Nitrous gas Compr.air eq
Nitrous oxide 10024-97-2 Compr.air eq
Octane 111-65-9 A
Organic peroxides A+P3 1
Oxalic acid 144-62-7 P3
Ozone 10028-15-6 B
p-Phenylenediamine 106-50-3 P3 3, 6
PCB A+P3 1, 4, 5
Pentachlorophenol 87-86-5 P3 4, 5
Perchloric acid 7601-90-3 BE
Perchloroethylene 127-18-4 A 4, 5
Petrol 86290-81-5 AX
Phenol 108-95-2 B+P3 1, 5

Substance CAS-no Filter Note

Phosgene 75-44-5 B
Phosphine 7803-51-2 B
Phosphoric acid (mist) 7664-38-2 BE+P3 1
Phthalic anhydride 85-44-9 P3 6
Piperazine 110-85-0 K+P3 1, 6
Piperidine 110-89-4 K
Potassium hydroxide 1310-58-3 P3
Potassium permanganate 7722-64-7 P3
Propinoic acid 79-09-4 B
Pyridine 110-86-1 A
Selenium 7782-49-2 P3
Selenium sulphide 7782-49-2 P3 4
Silicon dioxide 14464-46-1 P3 4
Silver nitrate 7761-88-8 P3
Sodium carbonate 497-19-8 P3
Sodium fluoride 7681-49-4 P3
Sodium hydroxide 1310-73-2 P3
Sodium hypochlorite 7681-52-9 B+P3 1
Sodium perborate 10486-00-7 P3
Sodium silicate 6834-92-0 P3 3
Styrene 100-42-5 A 5
Sulfamic acid 5329-14-6 B+P3 1
Sulfur dioxide 7446-09-5 E
Sulphuric acid (mist) 7664-93-9 E+P3 1
TDI 91-08-7 Compr.air eq 4, 6
Terpentine (oil) 8006-64-2 A 5, 6
Tetrachloroethylene 127-18-4 A 5, 6
Tetraethyl lead 78-00-2 A+P3 1, 5
Tetrahydrofuran 109-99-9 A
Tetramethyl lead 75-74-1 A+P3 1, 5
Toluene 108-88-3 A 5
Tributyl phosphate 126-73-8 A
Trichloroethane 71-55-6 A
Trichloroethylene 79-01-6 A 4
Tridymite (silicon dioxide) 15468-32-3 P3
Trimethylbenzene 526-73-8 A
Trisodium phosphate 7601-54-9 P3
Vanadium oxide (dust) 1314-62-1 P3
Vinyl acetate 108-05-4 A
Vinyl chloride 75-01-4 AX 4, 5
Vinyl toulene 25013-15-4 A
Vinylidene chloride 75-35-4 AX
White spirit 8052-41-3 A
Xylene 1330-20-7 A 5
Zinc chloride (smoke) 7646-85-7 P3
Zinc oxide (smoke) 1314-13-2 P3

Notes: 
1. Combinations of filters shall be used.
2. Combinations filter SR299-2 ABEK1 Hg P3 R and SR599 A1BE2K1 Hg P3 R. Type 

Hg-maximum use time 50 hours.
3. Full face mask should be used.
4. Carcinogenic
5. Skin adsorbing
6. Regarded as a sensitizer
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หน้ากากป้องกันแบบคร้่งหน้า มีหลายประเภทใหผู้ใ้ชง้านสามารถ
เลือกใช ้ เพ่ือการปฏิบตังิานในหลายสถานการณ ์ เชน่ การท�างานใน
พืน้ท่ีเสี่ยงในชว่งเวลาท่ีก�าหนดหรอืปฏิบตังิานในพืน้ท่ีเสี่ยงตลอดทัง้
วนั หนา้กากปอ้งกนัแบบครึง่หนา้ของ                          เป็นท่ียอมรบั
ในรูปแบบ ดีไซนท่ี์ทนัสมยักระชบัแนบสนิทกบัใบหนา้ ใหร้ะดบัการ
ปอ้งกนัสงู หายใจสะดวกขณะสวมใส่

ในการท�างานท่ีมีสภาพมลภาวะเป็นพิษสงู                             ขอแนะน�า
ใหใ้ชแ้บบเตม็หนา้ หนา้กากเตม็หนา้ของ                              ใหป้ระสทิธิิภาพ
การปอ้งกนัดีเย่ียม ในสถานการณท์�างานทกุประเภทท่ีประเมินวา่ใชไ้ส้
กรองอากาศเพ่ือการท�างาน     หนา้กากทกุประเภทของ                  
สามารถเลือกใชต้ลบักรองท่ีมีใหเ้ลือกหลายรุน่ ตามความตอ้งการของผู้
ใชง้าน ซึง่ผูใ้ชอ้าจเลือกใชห้ลายประเภทผสมผสานกนั เพ่ือความประหยดั 
แตย่งัใหป้ระสทิธิิภาพการใชง้านท่ีเหมาะสมกบัทกุสถานการณก์ารท�างาน

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

หน้ากากทางเดียว #SR 100
SR100 HALF MASK (SILICONE)
• ผลติจากซลิโิคน อายกุารใชง้านยาวนาน ไมร่ะคายเคืองตอ่ผิวหนงั
• ตลบักรองดา้นหนา้ใหญ่ ท�าใหห้ายใจเขา้ไดง้า่ยกวา่ เกิดแรงตา้นนอ้ย
• ตวัหนา้กากมีลิน้วาลว์หายใจออก 2 ดา้น ซึง่จะชว่ยใหผู้ใ้สรู่ส้กึสบาย

มากกวา่ขณะหายใจออก
• มีฝุ่าครอบลิน้วาลว์เพ่ือปอ้งกนัฝุุ่่ นละออง
• สายรดัศีรษะท�าจากวสัดสุงัเคราะหพิ์เศษเพ่ือง่ายต่อการปรบักระชบัให้

พอดีศีรษะ
รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH01-2112 หนา้กากทางเดียว #SR 100 S/M+ S/M ฟา้ ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

MKH01-2012 หนา้กากทางเดียว #SR 100 M/L+ M/L น�า้เงิน ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

MKH01-2812 หนา้กากทางเดียว #SR 100 L/XL+ L/X น�า้เงิน ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

EN 140:1998

หน้ากากคร้่งหน้า Half Mask

สายรดัศรีษะส�าหรบัหนา้กาก
คร้่งหน้า
Head Harness Half 
Mask Single

อะไหล่ / Spare Parts

ชุดวาล์วและฝาครอบ 
SR100/SR90-3
Membrane Kit For 
SR100/SR90-3

หน้ากากคร้่งหน้า 1 ชุด 
ประกอบด้วย
1 หนา้กากทางเดียว #SR 100
1 แผน่กรอง
1 ฝุ่าครอบ
1 ปา้ยส�าหรบัตดิช่ือ
1 แผน่เช็ดท�าความสะอาด
1 คูมื่อการใชง้าน
1 ซองซปิลอ็ค

สามารถใชง้านไดก้บัหนา้กากครึง่หนา้ทกุรุน่ของ Sundstorm ชดุวาลว์ส�ารอง ส�าหรบัหนา้กากครึง่หนา้ ของ Sundstrom 
ประกอบดว้ย วาลว์หนา้หายใจออก 2 ชิน้พรอ้มฝุ่าครอบ ,วาลว์
หายใจเขา้ 1 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKR01-2001 สายรดัศีรษะส�าหรบัหนา้กากครึง่หนา้+ ด�า 1 ชิน้ 5 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKR01-2004 ชดุวาลว์และฝุ่าครอบ SR100/SR90-3+ 5 ชิน้ 5 ชิน้ : กลอ่ง

* ควรเปลี่ยนวาลว์และสายรดัปีละครัง้

* หนา้กากปอ้งกนัแบบกรองอากาศไมค่วรน�ามาใชก้บัสภาพการท�างานในพืน้ท่ีเสี่ยงขัน้ IDLH (พืน้ท่ีท�างานท่ีมีปรมิาณสารพิษท่ีมีผลตอ่ชีวิตและสขุภาพอยา่งทนัที)
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อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

SR 900 SYSTEM ระบบใหมล่า่สดุท่ีผูใ้ช้
งานสามารถปรบัเปลี่ยนผลติภณัฑไ์ดง้า่ยตามขอ้ก�าหนด
และความตอ้งการของไซตท่ี์ท�างาน

น�้าหนักเบา
วัสดุ TPE น่ิมและทนทาน พรอ้ม
พืน้ผิวขอบหนา้กากท่ีกวา้ง 
ใหก้ารปกปอ้งในระดบัสงู

สายรัดศีรษะ ปรบัไดง้า่ยและยืดหยุน่ พรอ้ม
แถบรดัศีรษะขนาดใหญ่ เพ่ือใหส้วมใสไ่ด้
กระชบัและสบาย

มีอุปกรณ์เสริม หลาก
หลายใหเ้ลือกใช้

หน้ากากที่ท�าจากวัสดุ TPE/PP ขึน้รูปสองชัน้ พรอ้ม
ดว้ยตลบัไสก้รองท่ีถอดเปลี่ยนได ้ ชว่ยใหค้ณุสามารถ
เพ่ิมขยายอปุกรณไ์ดด้ว้ยตนเอง

หน้ากากทางเดียว #SR 900
SR900 HALF MASK (TPE)

กล่องอุปกรณ์ชุดพื้นฐาน หน้ากาก SR900 
พร้อมตลับกรอง SR900 (ฺBasic Pack)

• ผลติจาก TPE อายกุารใชง้านยาวนาน ไมร่ะคายเคืองตอ่ผิวหนงั
• ตลบักรองดา้นหนา้ใหญ่ ท�าใหห้ายใจเขา้ไดง้า่ยกวา่ เกิดแรงตา้นนอ้ย
• ตวัหนา้กากมีลิน้วาลว์หายใจออก 2 ดา้น ซึง่จะชว่ยใหผู้ใ้สรู่ส้กึสบาย

มากกวา่ขณะหายใจออก
• มีฝุ่าครอบลิน้วาลว์เพ่ือปอ้งกนัฝุุ่่ นละออง
• สายรดัศีรษะท�าจากวัสดุสังเคราะหพิ์เศษเพ่ือง่ายต่อการปรบักระชับให้

พอดีศีรษะ
• ฐานใสต่ลบักรองสามารถถอดไดเ้พ่ือตอ่ทอ่อปุกรณง์านเช่ือม (Page 52) 

• กล่องอุปกรณชุ์ดพ่�นฐาน ประกอบดว้ย 
1. หนา้กากคร9ึงหนา้ (SR900) 
2. ตลบักรองอนภุาค (SR510)
3. แผน่เช็ดท�าความสะอาดหนา้กากตวัหนา้กาก

• อปุกรณพื์น้ฐานครบเซท็พรอ้มใชง้านบรรจภุายในกลอ่ง สะดวกแก่การพก
พาและจดัเก็บหลงัเลกิใชง้าน

• ตลบักรองอนภุาค (SR510) สามารถปอ้งกนัอนภุาคไดท้กุประเภท เชน่ ฝุุ่่ น 
ฟมู หมอกควนั การพน่สเปรยห์รอือนภุาคของแอสเบสตอลรวมทัง้การใช้

• ปอ้งกนัแบคทีเรยีไวรสั และฝุุ่่ นกมัมนัตภาพรงัสีมีประสทิธิิภาพการกรอง
 ปอ้งกนัสารพิษจากมลภาวะ ไดถ้งึ 99.99 %  (Page 52)

EN 140:1998

EN 140:1998

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH01-3012 หนา้กากทางเดียว #SR900, S+ S เทา ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

MKH01-3112 หนา้กากทางเดียว #SR900, M+ M เทา ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

MKH01-3212 หนา้กากทางเดียว #SR900, L+ L เทา ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี ขนาดบรรจุ

MKH05-0004 หนา้กาก SR900 พรอ้มตลบักรองว #SR900 + เทา 1 ชิน้ : กลอ่ง

หน้ากากคร้่งหน้า 1 ชุด 
ประกอบด้วย
1 หนา้กากทางเดียว #SR 900
1 แผน่กรอง
1 ฝุ่าครอบ
1 ปา้ยส�าหรบัตดิช่ือ
1 แผน่เช็ดท�าความสะอาด
1 คูมื่อการใชง้าน
1 ซองซปิลอ็ค
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อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ชุดพัดลมกรองอนุภาคที่ท�างานด้วยแบตเตอรี่ SR 700
SR 700 BATTERY POWERED PARTICLE FILTER FAN

ชุดจ่ายอากาศอัด SR 507
SR 507 COMPRESSED AIR ATTACHMENT

ตัวกรองชนิดคาดเอว #SR 905
SR 905 Remote Filter

ชุดพัดลมกรองอนุภาคที่ท�างานด้วยแบตเตอรี่ SR 500
SR 500 BATTERY POWERED FILTER FAN

ชุดจ่ายอากาศอัด SR 307
SR 307 COMPRESSED AIR ATTACHMENT

• ตวักรองชนิดคาดเอว ตอ่เขา้กบั SR 900 โดยใชท้อ่เดียว SR 951 หรอื
ทอ่คู ่SR 952

• ทอ่ท่ีเลือกใชค้วรพิจารณาจากสภาวะแวดลอ้มของไซตท่ี์ท�างาน
• มีแรงตา้นทานตอ่การหายใจเขา้และหายใจออกต�่ามาก ชว่ยลดการ

เหน่ือยลา้ของผูส้วมหนา้กากไดดี้
• สามารถใช้ร่วมกับตลับไส้กรองจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ตลับไส้กรอง 

ส�าหรบัหนา้กากชนิดแรงดนัลบของ  ได้
• เหมาะส�าหรบัใชง้านกบัการท�างานเช่ือม การขดั การเจียร ท่ีตอ้งใช้

กระบงัหนา้รว่มดว้ย

EN 12083

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH01-3412 Remote filter SR905 + ทอ่คู ่ส �าหรบั SR900 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

SR 952 SR 952SR 951

SR 951

SR 951

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKT01-3003 ทอ่สง่อากาศชนิดทอ่เด่ียว SR951 
ส�าหรบัหนา้กาก SR900+

ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

MKR01-3009 ทอ่สง่อากาศชนิดทอ่คู ่SR952 ส�าหรบั
หนา้กาก SR900+

ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

ท่อส่งอากาศ #SR 951 / SR 952
Single Hose SR 951 / Twin Hose SR 952

• เป็นทอ่ออ่นท่ียืนหยุน่สงูและใหค้วามทนทานเป็นพิเศษ
• ท่อท่ีเลือกใชค้วรพิจารณาจากสภาวะแวดลอ้มของไซตท่ี์

ท�างาน
• ใชร้ว่มกบัผา้คลมุปอ้งกนัทอ่ได ้ เม่ือท�างานเช่ือมหรอืงาน

เจียร

SR 952SR 951

EN 12083
EN 12942:1998 + A2:2008

EN 14594:2005, 3A 3B

ใช้กับพื้นที่หน้างาน
ที่มีฝุ่น มีระบบการป้องกันได้ดี

ใช้กับพื้นที่หน้างาน
ที่มีฝุ่นและสารเคมี 
มีระบบการป้องกันได้ดี
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อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

หน้ากากเต็มหน้า #SR200
SR200 Full Face Mask PC-VISOR
• หนา้กากปอ้งกนัแบบเตม็หนา้ใชต้ลบักรองและอปุกรณต์า่งๆเหมือนกบั

ท่ีใชใ้นหนา้กากแบบครึง่หนา้ 
• เนือ้วสัดแุละสีผา่นการทดสอบมาตรฐาน FDA(มาตรฐาน ส�าหรบั

โรงงานผลติอาหารและยา) และ BGA ใหก้ารรบัประกนัวา่เม่ือใบหนา้
สมัผสักบัผิววสัดจุะไมมี่ความเสี่ยงจากการแพแ้นน่อน

• มีลิน้วาลว์ควบคมุการหายใจออกสองดา้น ท�าใหห้ายใจสบายกวา่ท่ีมี
ดา้นเดียว

• สายรดัปรบัระดบัไดง้า่ย 
• กระบงัหนา้ มีน�า้หนกัเพียง 450 กรมั และมีใหเ้ลือกทัง้แบบ PC และ 

Glass
• เหมาะกบัการใชง้านท่ีตอ้งการความปลอดภยัสงูสดุ 

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH01-1212 หนา้กากเตม็หนา้ #SR200+ น�า้เงิน ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

EN136 : 1998

หน้ากากเต็มหน้า Full Mask

ฟิล์มติดหน้ากากเต็มหน้า SR343 
Protective Film For Full Face 
Mask SR 200

สายคล้องศรีษะส�าหรับหน้ากาก SR200
Head Harness Assembly SR200

แผน่ฟิลม์กนัรอย ส�าหรบัตดิกบัหนา้กาก
เตม็หนา้ SR200

• สามารถลา้งท�าความสะอาดไดใ้นอณุหภมิู °60 C

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKT01-1204 ฟิลม์ตดิหนา้กากเตม็หนา้ SR343 ขาวใส 1 ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKR01-1203 สายคลอ้งศรษีะส�าหรบั
หนา้กาก SR200+

ด�า 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

ชุดวาล์วและฝาครอบ SR200
Membrane Kit For SR200
ชดุวาลว์ส�ารอง ส�าหรบั หนา้กากเตม็หนา้ 
ของ Sundstrom ประกอบดว้ย วาลว์
หายใจออก 2 ชิน้พรอ้มฝุ่าครอบ ,วาลว์
หายใจเขา้ 3 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKR01-1204 ชดุวาลว์และฝุ่าครอบ SR200+ 5 ชิน้ 5 ชิน้ : กลอ่ง

หน้ากากเต็มหน้า SR 200 1 ชุด ประกอบด้วย
1 หนา้กากเตม็หนา้ #SR 200
1 แผน่กรอง
1 แผน่เช็ดท�าความสะอาด
1 ฝุ่าครอบ
1 ท่ีใสต่ลบัไสก้รอง
1 ปา้ยส�าหรบัตดิช่ือ
1 คูมื่อการใชง้าน

อะไหล่ / Spare Parts
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อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

• ตลบักรองชนิด A ปอ้งกนัไอระเหยของสารอินทรยี ์ท่ีมีจดุเดือด
สงูกวา่ 65 °C 

• มี 2 ขนาดใหเ้ลือก

• ตลบักรองชนิด ABE ปอ้งกนัไอระเหยท่ีเกิดจากการผสมหลอม
กนัของสารอินทรยี ์ท่ีจดุเดือดสงูกวา่ 65 °C รวมถงึไอระเหยกรด
หรอืสารอนินทรยี์

• มี 2 ขนาดใหเ้ลือก

• ตลบักรองชนิด ABEK ปอ้งกนัไอระเหยท่ีเกิดจากการผสมผสาน 
หลอมกนัของสารอินทรยี ์ท่ีจดุเดือดสงูกวา่ 65 °C รวมถงึไอ
ระเหยกรดหรอืสารอนินทรยี ์และใชใ้นงานท่ีมีแอมโมเนีย

• ตลบักรองชนิด AX ปอ้งกนัไอระเหยของสารอินทรยี ์ท่ีมีจดุเดือด
ต�่ากวา่ 65 °C เชน่ อะซโิตน, เอธีิลีนออกไซด์

• ใชป้ระกอบกบัตลบักรองสารเคมี
• แผน่กรองนีจ้ะชว่ยยืดอายขุองตลบักรอง และชว่ยกรองเศษฝุุ่่ น

ละอองขนาดใหญ่ท่ีอาจท�าใหต้ลบักรองอดุตนั

• ใชค้ณุสมบตัทิางกล (mechanical filter) ในการปอ้งกนัอนภุาค
ไดท้กุประเภท (ฝุุ่่ น, ฟมู, หมอกควนั การพน่สเปรยห์รอือนภุาค
ของแอสเบสตอส) รวมถงึการใชป้อ้งกนัการกรองเชือ้แบคทีเรยี 
ไวรสั และฝุุ่่ นกมัมนัตภาพรงัสี

• ประสทิธิิภาพการกรอง ปอ้งกนัสารพิษจากมลภาวะไดถ้งึ 
99.997% ซึง่สงูกวา่มาตรฐาน P3R ทั่วไป

• มีพืน้ท่ีผิวในการกรองขนาดใหญ่ถงึ 1,300 ตร.ซม ท�าใหใ้ชง้านได้
นานกวา่

• ตลบักรอง ABEK-Hg-P3R  ปอ้งกนัไอระเหยท่ีเกิดจากการหลอม
ของสารอินทรยีท่ี์จดุเดือดสงูกวา่ 65°C สารอนินทรยี ์ไอระเหย
จากกรดแอมโมเนีย ไอปรอท และอนภุาคทกุประเภท

• ตลบักรองชนิด K ปอ้งกนัสารแอมโมเนีย และเอมีน
• มี 2 ขนาดใหเ้ลือก

MKH02-2012

MKH02-3312

MKH02-2512

MKH02-3212

MKH02-2512

ตลับไส้กรอง Type Of Filter        EN14387 : 2004

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-3212 ตลบัไสก้รอง ABE1 #SR315+ 1 ชิน้ 5 ชิน้ : กลอ่ง

MKH02-3312 ตลบัไสก้รอง ABE2 #SR294+ 1 ชิน้ 4 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-2412 ตลบัไสก้รอง AX #SR298+  1 ชิน้ 3 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-0312 แผน่กรอง #SR221+  ขาว  1 ชิน้ 80 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-1312 ตลบัไสก้รอง #SR510+  1 ชิน้ 5 ชิน้ : กลอ่ง

MKH02-4212 MKH02-4312

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-6512 ตลบักรอง ABEK 1-Hg-P3 
#SR299-2+

 1 ชิน้ 3 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-4212 ตลบัไสก้รอง K1 #SR316+ 1 ชิน้ 5 ชิน้ : กลอ่ง

MKH02-4312 ตลบักรอง K2  #SR295+ 1 ชิน้ 4 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-2512 ตลบัไสก้รอง A1 #SR217+ 1 ชิน้ 5 ชิน้ : กลอ่ง

MKH02-2012 ตลบัไสก้รอง A2 #SR218-3+ 1 ชิน้ 4 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-5312 ตลบักรอง ABEK1#SR297+  1 ชิน้ 4 ชิน้ : กลอ่ง

แผ่นกรอง #SR221
SR221 PRE-FILTER (16x5)
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อุปกรณ์ชุดพัดลมกรองอนุภาคและสารเคมี PAPR #SR500 
PAPR SR500 FAN UNIT WITH 
STANDARD BATTERY

• เป็นชดุพดัลมพรอ้มตลบักรองท�างานโดยใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี*่
• มีระบบเตือน แสง เสียงและการสั่น เม่ือแบตเตอรีห่มด หรอืตลบั

กรอง (อนภุาค) เตม็
• มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรีต่อนเปิดเครือ่ง
• ใชร้ว่มกบัถงุคลมุศีรษะและกระบงัหนา้ของ Sundstorm ไดท้กุรุน่
• มีตลบักรองใหเ้ลือกหลากหลาย ทัง้ปอ้งกนัอนภุาคและสารเคมี
• เหมาะส�าหรบัการท�างานในระยะเวลานาน งานหนกั และสภาพ

อากาศรอ้น
• มีระบบชารจ์แบตเตอรีเ่รว็ใชเ้วลาเพียง 1.5 - 2 ชั่วโมง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH06-0112 อปุกรณช์ดุพดัลมกรองอากาศ PAPR 
#SR500+

น�า้เงิน 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

EN 12941/12942:1998

อุปกรณ์ส่งผ่านอากาศ จากพัดลม

อุปกรณ์ชุดพัดลมกรองอนุภาค PAPR #SR700
PAPR SR700 FAN UNIT

• เป็นชดุพดัลมพรอ้มตลบักรองอนภุาค ท�างานโดยใชพ้ลงังานจาก
แบตเตอรี ่มีน�า้หนกัเบา

• ระบบเตือน แสงและเสียง เม่ือแบตเตอรีห่มดหรอืตลบักรอง 
(อนภุาค) เตม็

• ใชร้ว่มกบัถงุคลมุศีรษะและกระบงัหนา้ของ Sundstorm ไดท้กุรุน่
• ใชคู้ก่บัตลบักรอง (SR510 เทา่นัน้)  
• เหมาะกบัการท�างานในระยะเวลานาน งานหนกัและสภาพ

อากาศรอ้น เหมาะกบังานท่ีมีฝุุ่่ นละอองจ�านวนมากๆ
• แบตเตอรีช่ารจ์เพียง 2 ชั่วโมง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH06-7010 อปุกรณช์ดุพดัลมกรอง
อากาศ PAPR #SR700+

น�า้เงิน 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

EN 12941/12942:1998

SR510
Page 52



Re
sp

ira
to
ry

Pr
ot
ec

tio
n

54 สั่งซ้ือสินค้าติดต่อ 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th

ตารางการใช้งาน SR500

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

• ปอ้งกนัไอระเหยของสารอินทรยี ์ท่ีมีจดุเดือดสงูกวา่ 65 °C
• ตลบักรองชนิด A ส�าหรบั PAPR SR500

• ตลบักรองชนิด ABE ปอ้งกนัสารอินทรยี ์ สารอนินทรยี ์ ก๊าซท่ี
เป็นกรด

• สามารถใชร้ว่มกบัตลบักรองฝุุ่่ น SR510(P3-R) ส �าหรบัอปุกรณ์
ชดุพดัลมกรองอากาศ SR500 และ SR500 EX ได้

• ตลบักรองชนิด ABEK ปอ้งกนัแก๊สสารอินทรยี ์ สารอนินทรยี ์
ก๊าซท่ีเป็นกรด แอมโมเนีย เอมีนและไอระเหย 

• สามารถใชร้ว่มกบัตลบักรองฝุุ่่ น SR510 (P3-R) ส �าหรบัอปุกรณ์
ชดุพดัลมกรองอากาศ SR500 และ SR500 EX ได้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-7012 ตลบัไสก้รอง A2 #SR518:  1 ชิน้ 20 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-7112 ตลบัไสก้รอง ABE1 SR515+  1 ชิน้ 20 ชิน้ : กลอ่ง

ตลับไส้กรอง Type Of Filter ส�าหรับ SR500 / SR500 EX           EN14387-2004

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-7212 ตลบัไสก้รอง A1BE2K1 
#SR597+

 1 ชิน้ 20 ชิน้ : กลอ่ง

• ตลบักรองชนิด ABEK - Hg-P3R ปอ้งกนัสารอินทรยี ์ สาร            
อนินทรยี ์ ก๊าซท่ีเป็นกรด ไอปรอท แอมโมเนีย เอมีนไอระเหย
และอนภุาคฝุุ่่ นละอองทกุชนิด 

• ส �าหรบัอปุกรณช์ดุพดัลมกรองอากาศ SR500 และ SR500 EX

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH02-7312 ตลบักรอง A1BE2K1HgP3 
#SR599:

 1 ชิน้ 10 ชิน้ : กลอ่ง

อุปกรณ์ส่งผ่านอากาศ จากพัดลม

Standard 
แบตเตอรี ่

Heavy Duty 
แบตเตอรี่

ตลบักรอง อตัราแรงดนัอากาศ
อายกุารใชง้านท่ี

คาดการณ์

X SR510 175 ลติรตอ่นาที 8 ชั่วโมง

X SR510 240 ลติรตอ่นาที 5 ชั่วโมง

X SR510 175 ลติรตอ่นาที 13 ชั่วโมง

X SR510 240 ลติรตอ่นาที 8 ชั่วโมง

X SR599 175 ลติรตอ่นาที 5 ชั่วโมง

X SR599 240 ลติรตอ่นาที 3 ชั่วโมง

X SR599 175 ลติรตอ่นาที 8.5 ชั่วโมง

X SR599 240 ลติรตอ่นาที 5 ชั่วโมง
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อุปกรณ์สายต่อ AIRLINE #SR307
SR307 AIRLINE

• เป็นอปุกรณส์ายตอ่เขา้กบัระบบอากาศอดัแรงดนั
• เหมาะกบัการใชง้านรว่มกบัหน้ากากคร่้งหน้าและเตม็หน้า

ของ Sundstrom ควบคมุอตัราการไหลของอากาศ ไดจ้าก
เข็มขดัของผูใ้ช ้ อปุกรณส์ามารถปรบัอตัราการไหลอากาศได้
ตัง้แต ่150 ถงึ 320 ลติรตอ่นาที 

• ตอ้งการแรงดนัอากาศท่ีสง่ไปท่ีวาลว์ แรงดนัปรบัควรอยู่
ระหวา่ง 4 - 6 bar 

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH03-1412 อปุกรณส์ายตอ่ AIRLINE 
#SR307:

น�า้เงิน 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

EN139 : 1994

อุปกรณ์สายส่งผ่านอากาศ จากระบบอากาศอัดแรงดัน

อุปกรณ์สายต่อระบบอากาศ #SR507
SR507 Compressed Air Regulator

• เป็นอปุกรณส์ายตอ่เขา้กบัระบบอากาศอดัแรงดนั 
• ออกแบบมาเพ่ือ ประกอบการใช้งานของอุปกรณค์ลุม

ศรีษะ Sundstrom Hood รุน่ SR520 / SR530 / SR561 / 
SR562 และกระบงัหนา้รุน่ SR540 / SR580 / SR590

EN 14594:2005 
class 3A

เครื่องกรองอากาศ #SR99-1
SR99 Compressed Air Filter

• อปุกรณส์�าหรบักรองอนภุาคฝุุ่่ น ละอองน�า้ และน�า้มนั เพ่ือสง่อากาศ
บรสิทุธ์ิิผา่นหนา้กากระบบ Airline เขา้สูร่ะบบทางเดนิหายใจของผู้
สวมใสอ่ปุกรณ ์ ประกอบดว้ย ตวัปรบัแรงดนั (regulator) ตวัดกัจบั
อนภุาคเบือ้งตน้ (pre-collector) และไสก้รอง รุน่ SR292 อปุกรณ์
ทัง้หมดถกูประกอบเขา้ดว้ยกนัในขาตัง้เหลก็ ตดิตัง้ไดท้ัง้บนพืน้ และ
ฝุ่าผนงั ตวัดกัจบัอนภุาคเบือ้งตน้ซึง่มีตวัควบคมุแรงดนัและตวั
ระบายน�า้ (pressurecontrolled/manual drain)

• สามารถจา่ยอากาศไดส้งูสดุ 900 ลติร : นาที
• ใชง้านไดพ้รอ้มกนัสงูสดุ 3 คน
• ตอ้งการแรงดนัอากาศเขา้ท่ี 6-10 bar

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH03-2810 เครือ่งกรองอากาศ #SR99-1+ 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH03-0612 อปุกรณส์ายตอ่ระบบอากาศ #SR507+ 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง
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สายส่งแรงดันอากาศ 
#SR358 
SR358 Compressed Air 
Hose

สายส่งแรงดันอากาศ 
#SR359
SR359 Compressed Air 
Hose

สายส่งแรงดันอากาศ 
#SR360 
SR360 Spiral Coiled 
Tube

ข้อต่อส�าหรับแอร์ไลน์
Safety Coupling For AIRLINE SR99

ตัวต่อรูป Y
Y Coupling SR99

EN 14594:2005 EN 14594:2005

EN 14594:2005

• สายผลติจากโพลเิอสเตอร ์หุม้ดว้ย พีวีซี
• ใชก้บัอปุกรณ ์safety coupling CEJN เพ่ือตอ่กบัตวั

กรองแบบ compressed air ของ Sundstromโดยตรง 
หรอืตอ่กบัระบบอปุกรณป์อ้งกนัระบบหายใจแบบ 
compressed air-fed รุน่อ่ืนๆ

• สายผลติจากโพลเิอสเตอร ์หุม้ดว้ย ยางสงัเคราะห ์EPDM 
• ใชก้บัอปุกรณ ์safety coupling CEJN เพ่ือตอ่กบัตวักรอง

แบบ compressed air ของ Sundstromโดยตรง หรอืตอ่กบั
ระบบอปุกรณป์อ้งกนัระบบหายใจแบบ compressed 
air-fed รุน่อ่ืนๆ ทอ่อากาศรุน่นีมี้คณุสมบตัทินน�า้มนั, สาร
เคมี, ความรอ้น,ทนการฉีกขาด, ปอ้งกนัไฟฟา้สถิต

• สายผลติจากโพลียรูเีทน
• ใชก้บัอปุกรณ ์ safety coupling CEJN เพ่ือตอ่กบัตวักรอง

แบบ compressed air ของ Sundstromโดยตรง หรอืตอ่กบั
ระบบอปุกรณป์อ้งกนัระบบหายใจแบบ compressed air-
fed รุน่อ่ืนๆ ผิวทอ่เคลือบสารทนทานตอ่ประกายไฟจากงาน
เช่ือม

เพ่ือเพ่ิมจ�านวนสายส�าหรบัผูป้ฏิบตั ิหรอือปุกรณ์

เป็นอปุกรณเ์สรมิใชร้ว่มกบัเครือ่งกรองอากาศรุน่ SR99 
ส�าหรบัเพ่ิมจ�านวนผูใ้ชง้านจาก 2 เป็น 3 คน

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH03-3010 สายสง่แรงดนัอากาศ 
#SR358 ยาว 10 เมตร+

10 ม. 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

MKH03-3015 สายสง่แรงดนัอากาศ 
#SR358 ยาว 15 เมตร:

15 ม. 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

MKH03-3020 สายสง่แรงดนัอากาศ 
#SR358 ยาว 20 เมตร+

20 ม. 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH03-
3105

สายสง่แรงดนัอากาศ #SR359 
ยาว 5 เมตร:

5 ม. 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

MKH03-
3110

สายสง่แรงดนัอากาศ #SR359 
ยาว 10 เมตร+

10 ม. 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

MKH03-
3130

สายสง่แรงดนัอากาศ #SR359 
ยาว 30 เมตร+

30 ม. 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH03-3408 สายสง่แรงดนัอากาศ 
#SR360 ยาว 8 เมตร+

8 ม. 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKR03-2103 ขอ้ตอ่ส�าหรบัแอรไ์ลน+์ 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKR03-2127 ตวัตอ่รูป Y+ 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

ตัวกรอง SR292
Filter Cartridge For AIRLINE SR99

ประกอบดว้ยไสก้รอง P3 และถ่านกมัมนัต ์ ถา้ใชใ้นสภาพ
อากาศทั่วไป ไสก้รองสามารถใชง้านได ้6-12 เดือน

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKR03-2001 ตวักรอง SR292+ 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

Spare Parts for SR99 Compressed Air Filter
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อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ฮูดส�าหรับ PAPR และ Airline              

• กระบงัหนา้ท�าดว้ยวสัด ุCellulose Acetate 
• ทนตอ่การสมัผสัของสารเคมี
• น�า้หนกัเบา ใชส้วมปอ้งกนัสว่นใบหนา้และศีรษะ มีใหเ้ลือก 2 

ขนาด S/M และ M/L

• กระบงัหนา้ท�าจากวสัด ุ Cellulose Acetate ท่ีทนตอ่การสมัผสั
สารเคมี

• ปอ้งกนัทัง้สว่นคอจนถงึบา่ทัง้สองขา้ง สายรดัรอบคอปรบังา่ย 
ใหก้ารปกปอ้งสงู แมใ้นกรณีผูส้วมใสมี่หนวดเครายาว มีขนาด
เดียว แตส่ามารถใชไ้ดก้บัใบหนา้ทกุรูปทรง

• ฮดูท�าจาก Microchem® 2800 มีความแข็งแรงทนทาน ทนตอ่
แรงกระแทกไดดี้

• กระบงัหนา้ท�าจากโพลีคารบ์อเนตท่ีใชว้สัด ุPETG (Polyethylene 
Terephthalate Glycol) ใหก้ารมองเหน็ท่ีชดัเจนปอ้งกนัรอยขีด
ขว่นและสารเคมีไดดี้

• สามารถใชง้านรว่มกบัอปุกรณช์ดุพดัลมกรองอากาศ SR500  
SR500EX SR700

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH06-0212 ชดุคลมุศีรษะ #SR520 M/L: M/L 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

MKH06-0312 ชดุคลมุศีรษะ #SR520 S/M+ S/M 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH06-0412 ชดุคลมุศีรษะ #SR530+ 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH06-5412 ชดุคลมุศีรษะ #SR601+ 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH06-6512 ชดุคลมุศีรษะ #SR570 + 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

ชุดคลุมศีรษะ #SR520 
SR520 Hood (TH3)

EN 12941:1998, EN 14594:2005

ชุดคลุมศีรษะ #SR530
SR530 HOOD (TH3)

EN 12941:1998, EN 14594:2005

ชุดคลุมศีรษะ #SR601
SR601 HOOD COMPLETE (TH3)

ชุดคลุมศีรษะ #SR570
SR570 HOOD COMPLETE (TH3)

EN 12941:1998 + A2:2008

EN 12941:1998 + A2:2008

EN 14594:2005, EN 166

• หมวกท�าจากวสัดโุพลีเอไมดโ์พลีคารบ์อเนต และโพลีคารบ์อเนต/
ABS มีความแข็งแรง ทนทาน ทนตอ่แรงกระแทกไดดี้

• กระบงัหนา้ท�าจากวสัดโุพลีคารบ์อเนต ใหก้ารมองเหน็ท่ีชดัเจน 
ปอ้งกนัรอยขีดขว่นและสารเคมีไดดี้ 

• สามารถใชง้านรว่มกบัอปุกรณช์ดุพดัลมกรองอากาศ SR500 
SR500EX  SR700
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อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ชุดคลุมศีรษะ #SR580
SR580 Protect Helmet With Visor

หน้ากากงานเช่ือม Shade 10 #SR584 / SR580
SR584 / SR580 Welding Mask Shade 10

EN 12941:1998

EN 12941:1998

EN 12941:1998

• เป็นอปุกรณป์อ้งกนัระบบทางเดนิหายใจส�าหรบังานท่ีตอ้งการปอ้งกนั
ระบบทางเดนิหายใจเตม็รูปแบบรวมทัง้ปอ้งกนัใบหนา้และศีรษะ งา่ยตอ่
การตดิตัง้อปุกรณล์ดเสียง ( Earmuffs) เพ่ิมเตมิอีกดว้ย

• กระบงัหนา้ท�าดว้ยวสัดโุพลีคารบ์อเนต ปอ้งกนัสะเก็ดและของเหลวไดดี้ 
ปรบัยกสงูไดง้า่ย เพ่ือมมุมองท่ีกวา้งขึน้

• เหมาะกบัการท�างานในสภาพงานท่ีไมเ่หมาะตอ่การใชห้นา้กากท่ีมีตลบั
ไสก้รองและงานท่ีตอ้งการสวมใสท่ัง้หมวกและกระบงัหนา้พรอ้มกนั

• กระบงัหนา้งานเช่ือมส�าหรบัประกอบเขา้กบัชดุคลมุศีรษะ SR580 
• ชดุกระบงัหนา้นีม้าพรอ้มกบัเลนสเ์ฉด 10 (โดยสามารถเลือกซือ้เลนส์

ปรบัแสงอตัโนมตัเิพ่ิมได ้ซึง่เป็นเฉด 9-13)

• สามารถเปลี่ยนเลนสป์รบัแสงได ้มีเฉดความเขม้ของเลนสใ์หเ้ลือกได้
 ตัง้แต ่8-13 และใชง้านรว่มกบั SR500/SR700 ได ้
• วสัดทุ �าจาก Polymide น�า้หนกัเบาและปอ้งกนัสะเก็ดไฟไดดี้ประกอบ

งา่ย ใชเ้วลานอ้ยในการประกอบอปุกรณ ์
• ดีไซสใ์หมเ่พียว บาง ท�าใหท้ �างานไดค้ลอ่งตวัมากย่ิงขึน้
• เลนสต์ดัแสงอตัโนมตั ิ มีความไวในการรบัแสง สามารถปรบัแสงจาก

สวา่งไปมืดได ้อยา่งรวดเรว็ เม่ือท�างานเช่ือม

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH06-8012 ชดุคลมุศีรษะ #SR580: 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH06-8310 หนา้กากงานเช่ือม Shade 10 #SR584: / SR580 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH06-4412 ชดุกระบงัหนา้ส�าหรบังานเช่ือม #SR592: 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

ชุดกระบังหน้าส�าหรับงานเช่ือม #SR592
SR592 Welding Shield with Air Channel



Respiratory
Protection

59สั่งซ้ือสินค้าติดต่อ 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th

พลาสติกใสกันรอย #SR522
SR522 Protective Film For SR520 / SR530

พลาสติกใสกันรอย #SR582
SR582 Protective Film For SR580

พลาสตกิใสกนัรอย SR522ใชก้บัฮดูคลมุศีรษะ SR520 / SR530

พลาสตกิใสกนัรอย SR582 ใชก้บักระบงัหนา้ SR580

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKT06-0201 พลาสตกิใสกนัรอย #SR 522+ 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKT06-0801 พลาสตกิใสกนัรอย #SR582+ 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

พลาสติกใสกันรอย #SR522
SR522 Protective Film For SR570

แผ่นเชด็ท�าความสะอาด #SR5226
SR5226 Cleaning Wipes 50 Pack

พลาสตกิใสกนัรอย SR522 ใชก้บักระบงัหนา้ SR570

ส�าหรบัเช็ดท�าความสะอาดหนา้กาก มีสว่นผสมแอลกอฮอลส์ �าหรบั
ฆา่เชือ้โรค 1 กลอ่งบรรจ ุ50 ชิน้

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKT06-0601 พลาสตกิใสกนัรอย #SR 522+ 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH09-0401 แผน่เช็ดท�าความสะอาด #SR5226+ 1 กลอ่ง 50 ชิน้ : กลอ่ง

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

• ฮดูคลมุศีรษะส�าหรบัเหตฉุกุเฉิน ออกแบบเพ่ือใชใ้นการอพยพในสถานการณ์
ฉกุเฉิน เชน่ไฟไหม ้และอบุตัเิหตท่ีุเก่ียวกบัสารเคมีรั่วไหล

• ฮดูคลมุศีรษะท�าจากวสัดทุนไฟและสารเคมี
• ไสก้รองเป็นแบบกรองรว่ม ABEK1-CO P3R สามารถปอ้งกนัแก๊สพิษและอนภุาค

ทกุชนิด
• สามารถใชป้อ้งกนัแก๊สพิษ CO ไดถ้งึ 30 นาที
• มีอายกุารเก็บนานถงึ 10 ปี แบบไมต่อ้งซอ่มบ�ารุง
• ดา้นในเป็นหนา้กากวสัดซุลิโิคน เพ่ือความกระชบัและสะดวกสบายอยา่งสงูสดุ
• ไมต่อ้งท�ายทุธิภณัฑ์

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MKH15-3512 ฮดูหนีภยัฉกุเฉิน #SR77-3: 1 ชิน้ 1 ชิน้ : กลอ่ง

ฮูดหนีไฟ Escape Hood

ฮูดหนีไฟฉุกเฉิน #SR77-3
SR77-3 Escape Hood
EN 403:2004 M/S, EN 14387:2004

SR520  Page 57

SR530  Page 57

SR570  Page 57

SR580  Page 58
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อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

หน้ากากครอบใบหน้า (Full Face Mask)
• ผลติจากวสัด ุEPDM (Ethylene-Propylene-Diene-Ester Material) ทน

ความรอ้นและปอ้งกนัสารเคมีไดดี้ ไมร่ะคายเคืองตอ่ผิวหนงั
• เลนสห์นา้กากผลติจากวสัดโุพลีคารบ์อเนต ทนตอ่การกระแทกและรอย

ขีดขว่น เพ่ิมมมุมองในการมองเหน็ไดม้ากกวา่ 180o สามารถถอด
เปลี่ยนได ้สะดวกตอ่การท�าความสะอาดและบ�ารุงรกัษา

• มีขอบยางรอบหนา้กาก 2 ชัน้ ปอ้งกนัอากาศพิษจากภายนอก ไมใ่หร้ั่ว
ซมึเขา้ไปในหนา้กาก

• สามารถตดิตอ่กบัผูอ่ื้นขณะสวมใสไ่ด ้โดยผา่น Speech diaphragm
• สายรดัศีรษะ 5 จดุ สามารถปรบัใหก้ระชบักบัใบหนา้ มีระบบปอ้งกนั

การเกิดฝุ่า้

ชุดสะพายหลัง (Back Plate)
• ผลติจากวสัดผุสมระหวา่งโพลีเอไมดแ์ละคารบ์อนไฟเบอร ์ น�า้หนกัเบา 

ทนความรอ้น สารเคมี และแรงกระแทกไดดี้
• ออกแบบตามสรรีะศาสตร ์ น�า้หนกัของอปุกรณร์วมจะตอ้งตกลงท่ี

สะโพก ชว่ยลดการตงึของกลา้มเนือ้ การปวดลา้ และอาการปวดหลงั
• สายรดัถงัใชก้บัถงัอดัอากาศท่ีมีขนาดตัง้แต ่ 4 ลติร ถงึ 9 ลติร โดยไม่

ตอ้งใชอ้ปุกรณเ์พ่ิมเตมิ
• สายรดัถงัผลติจากผา้โพลีเอสเตอรเ์คลือบดว้ย คลอโรพรนี สามารถลอ็ค

ถงัไดอ้ยา่งแนน่หนาและปลดลอ็คไดอ้ยา่งรวดเรว็
• สายรดับา่และสายรดัเอว ทนความรอ้นและสารเคมีไดดี้ และสามารถ

ปรบัใหก้ระชบักบัตวัผูใ้ชง้านไดง้า่ย และปลอดลอ็คออกไดร้วดเรว็
• ปอ้งกนัการเกิดไฟฟา้สถิต (Anti-static)

ชุดลดแรงดัน (Reducer)
• สามารถใชก้บัถงัอดัอากาศท่ีมีแรงดนัสงูสดุ 200 บาร ์ หรอื 300 บาร ์

โดยไมต่อ้งเปลี่ยนชดุลดแรงดนั
• มีเซฟตีว้าลว์ หากระบบลดแรงดนัเสียหาย แรงดนัในถงัจะระบายออก

ไปโดยไมท่ �าอนัตรายกบัผูใ้ชง้าน
• ชดุลดแรงดนัมีเกลียวสามารถตอ่เขา้กบัถงัอากาศ เกลียวเป็นแบบ 

DIN G 5/8
• ภายในสายสง่อากาศมีทอ่ท�าจากโลหะผสมเพ่ือปอ้งกนัไมใ่หอ้ากาศรั่ว

ออกเม่ือสายสง่อากาศเกิดฉีกขาด

ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve)
• เป็นแบบสวมเรว็ (Quick Connection) สามารถสวมเขา้หนา้กากได้

สะดวกรวดเรว็ในการใชง้าน
• ระบบจา่ยอากาศเป็นแบบอตัโนมตัเิม่ือหายใจครัง้แรก และจา่ย

อากาศตามปรมิาณการหายใจ โดยสามารถจา่ยอากาศไดอ้ยา่งนอ้ย 
40 ลติร/นาที 

• สามารถควบคุมแรงดนัภายในหนา้กากใหส้งูกว่าแรงดนับรรยากาศ
เลก็นอ้ย (Positive Pressure) เพ่ือไมใ่หอ้ากาศพิษจากภายนอกรั่วซมึ
เขา้ไปในหนา้กากได้

• ฝุ่าครอบชดุควบคมุแรงดนั ผลติจาก ซลิโิคน (Silicone) เพ่ือปอ้งกนั
การกระแทกและสารเคมี

• มีปุ่ มจา่ยอากาศฉกุเฉิน เม่ือตอ้งการปรมิาณอากาศเพ่ิมจากปกติ
• มีปุ่ มหยดุจา่ยอากาศชั่วคราว เพ่ือประหยดัอากาศในขณะถอด

หนา้กากโดยไมต่อ้งปิดวาลว์ท่ีถงัอากาศ

เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge)
• สามารถเรอืงแสงในท่ีมืด หุม้ดว้ยยางคลอโรพรนี (Chloroprene) 

รองรบัแรงกระแทก และทนสารเคมีไดดี้

ระบบสัญญาณเตือน (Whistle)
• ระบบสญัญาณเตือนภยัจะดงัขึน้ เม่ือปรมิาณอากาศภายในถงัมีความ

ดนัลดลงเหลือประมาณ 55 +/-5 บาร์

ถังอัดอากาศ
• มีวาลว์ควบคมุการจา่ยอากาศ อยูใ่นแนวเดียวกบัถงัอดัอากาศ 

สามารถใชง้านไดท้ัง้ผูท่ี้ถนดัมือซา้ยหรอืขวา
• ใชง้านไดน้านสงูสดุ 45 นาที

อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ รุ่น PSS 3000 / PSS 5000

หมายเหตุ : *ลูกค้าตอ้งมเีอกสารยุทธภณัฑ ์ใหเ้รียบร้อยก่อนส่งมอบ

  **ควรนำาอุปกรณเ์ข้าตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย

     ปีละ 1 ครั�ง
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อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

• ถงัอดัอากาศท�าดว้ยวสัด ุคารบ์อนคอมโพสิต และอลู
มเินียม น�า้หนกัเบาและทนแรงกระแทกไดดี้

• น�า้หนกัรวมถงัไมเ่กิน11กโิลกรัม
• สายรดับา่และเอวท�าจากวสัด ุ Ethyl Vinyl Acetate 

(EVA) ทนความรอ้น สารเคมีและแรงกระแทกไดดี้
• สามารถประกอบอปุกรณเ์พ่ิมภายหลงัได ้ เชน่ อปุกรณ์

การสื่อสารทางวิทย,ุ อปุกรณเ์ครือ่งขยายเสียง หรอื 
อปุกรณส์ายสง่อากาศชดุท่่ีสอง (Buddy Breather)

อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจพร้อมถังอัดอากาศ SCBA

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MSCB-PSS5000 Completeset/backplate/ShortHoseLDV/
FPS7000FullFace6.8L300bar

1 ชดุ 1 ชดุ : กลอ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

MSCB-PSS3000 Completeset/backplate/
FPS7000FullFace/6.8L/300bar

1 ชดุ 1 ชดุ : กลอ่ง

อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ รุ่น PSS 3000
        SCBA Drager PSS® 3000 EN14593:2005

อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ รุ่น PSS 5000
        SCBA Drager PSS® 5000 EN14593:2005

• ถงัอดัอากาศท�าดว้ยวสัด ุคารบ์อนไฟเบอร ์และอลูมเินียม
• น�า้หนกัรวมถงัไมเ่กิน 7.2 กโิลกรัม
• สายรดับา่และเอวท�าจากวสัด ุStyrene Butadiene Rubber (SBR) 

เคลือบดว้ย Polyester ทนทาน ทนความรอ้นและสารเคมีไดดี้
• สายสะพายบา่บโุฟม เพ่ิมความสบายย่ิงขึน้
• สายรดัเอวหมนุไดม้ากกวา่ 20o เพ่ือกระจายน�า้หนกัไดดี้ย่ิงขึน้
• มีขอ้ตอ่แบบสวมเรว็ (Quick Connect Coupling) บนสายสง่

อากาศระหวา่งชดุลดแรงดนักบัชดุควบคมุแรงดนั
• สามารถประกอบอปุกรณเ์พ่ิมภายหลงัได ้เชน่ อปุกรณก์ารสื่อสาร

ทางวิทย,ุ อปุกรณเ์ครือ่งขยายเสียง, ขอ้ตอ่ส�าหรบัตอ่ถงัอดัอากาศ
ขนาด 6.8 ลติร จ�านวน 2 ถงัเขา้กบัชดุสะพายหลงัหรอือปุกรณ์
สายสง่อากาศชดุท่ีสอง (Buddy Breather)
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อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจพร้อมถังอัดอากาศ HAIGU รุ่น RHZKF
    SCBA RHZKF

6. ถงัอัดอากาศ ชนิดถังคารบ์อนคอมโพสิต
• เป็นถงัอดัอากาศ ท�าดว้ยวสัดคุารบ์อนคอมโพสติ และอลมิูเนียม 

ตามมาตรฐาน EN12245 สามารถทนความรอ้น สารเคมี และ
แรงกระแทกไดดี้น�า้หนกัเบา

• บรรจอุากาศได ้6.8 ลติร 300 บาร ์ใชง้านไดป้ระมาณ 65 นาที ท่ี 
มีวาลว์ควบคมุการจา่ยอากาศ อยูใ่นแนวเดียวกบัถงัอดัอากาศ
สามารถใชง้านไดท้ัง้ผูท่ี้ถนดัมือซา้ยหรอืขวา

• มีเซฟตีป้ลั�ก (Safety Plug) ส �าหรบัปิดวาลว์ถงัเพ่ือความ
ปลอดภยัในการขนสง่

7. นำ�าหนักรวมทั�งสิ�นไม่ เกนิ 11 กโิลกรัม ไม่รวมกระเป๋าบรรจุ 
• สามารถท�างานไดอ้ยา่งคลอ่งตวัและรวดเรว็
อุปกรณเ์สริมพเิศษ
• สามารถประกอบอปุกรณเ์พ่ิมภายหลงัไดเ้ชน่ อปุกรณก์าร

สื่อสารทางวิทย ุ , อปุกรณเ์ครือ่งขยายเสียง หรอือปุกรณส์ายสง่
อากาศชดุท่ีสอง (Buddy Breather) เพ่ิมความสะดวกและ
ประสทิธิิภาพในการท�างาน ท�าใหเ้กิดความปลอดภยัย่ิงขึน้

• จดัอบรมดา้นการใชง้าน และการซอ่มบ�ารุงเบือ้งตน้ใหก้บัผู้
ปฏิบตังิาน โดยเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือใชง้านไดถ้กูตอ้งและมี
ประสทิธิิภาพสงูสดุ

EN137:2006

อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจพร้อมถังอัดอากาศ SCBA             

หมายเหตุ : * ตอ้งทำาการทดสอบถงั (Hydrostatic Test) ทุก 5 ปี อายุ การ 

 ใช้งานถงั 15 - 30 ปี โดยหลังจาก 15 ปี ควรทำาการทดสอบถงั  

 (Hydrostatic Test) ทุกปี 

 ** รับประกันความผิดพลาดจากการผลิต 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

1. หน้ากากครอบใบหน้า (Full Face Mask)
• เป็นแบบครอบทัง้ใบหนา้ Full Face Mask อากาศพิษจาก

ภายนอก ไมส่ามารถรั่วซมึเขา้ไปในหนา้กากไดมี้ขอบยางรอบ
หนา้กาก 2 ชัน้

• ผลติจากวสัดซุลิโิคนมีคณุสมบตัทินความรอ้นและปอ้งกนัสารเคมี
ไดดี้ เม่ือสวมใสไ่มเ่กิดการระคายเคืองผิวหนงั

• อุปกรณ์ล็อคท่ีหน้าอกเป็นวัสดุแบบ (Quick adjustable 
plastic chest buckle ) สวมใส่สะดวกรวดเร็ว

• One button release switch สามารถถอดชดุควบคมุแรงดนัออก
จากหนา้กาก โดยการกดปุ่ มเพียงปุ่ มเดียว

• เลนสห์นา้กากท�าจากวสัดโุพลีคารบ์อเนท คงทนต่อการกระทบ
กระแทก รอยขีดข่วนและป้องกนัการเกิดฝุ่า้สามารถมองเห็นได้
ไม่นอ้ยกว่า 180 องศา และสามารถถอดเปลี่ยนไดเ้ม่ือเกิดการช�า
รุด สะดวกตอ่การท�าความสะอาดและบ�ารุงรกัษา

• ไดม้าตรฐาน EN137 ผา่นการทดสอบเป็นอปุกรณท่ี์ใชง้านได้
อยา่งปลอดภยั

2. ชุดสะพายหลัง (Back plate)
• สายท�าจากวสัดเุสน้ใย aramid ทนความรอ้นสารเคมี และแรง

กระแทกไดดี้น�า้หนกัเบาปอ้งกนัการเกิดไฟฟา้สถิตย ์(Anti-static)
• ออกแบบตามสรรีะศาสตรน์�า้หนกัอปุกรณร์วมจะตอ้งตกลงท่ีสะโพก

ชว่ยลดการตงึของกลา้มเนือ้การปวดลา้และอาการปวดหลงั
• สายรดับา่และสายรดัเอวออกแบบใหก้ระจายน�า้หนกัตวัชดุไดดี้ไม่

ท�าใหป้วดหลงั และทนความรอ้นสารเคมีและแรงกระแทกไดดี้ 
สามารถดงึปรบัแตง่ใหก้ระชบัเขา้กบัขนาดล�าตวัของผูใ้ชง้าน

3. ชุดลดแรงดนั (REDUCER)
• มีเซฟตี ้ว้าลว์หากระบบลดแรงดนัเสียหาย แรงดนัในถงัจะระบาย

ออกไปโดยไมท่ �าอนัตรายกบัผูใ้ชง้าน
• ชดุลดแรงดนัมีเกลียวท่ีสามารถตอ่เขา้กบัถงัอากาศเกลียวเป็น

แบบ DIN G 5/8 เป็นมาตรฐาน มีความปลอดภยั สามารถใชก้บั 
SCBA ท่ีผลติทางยโุรปได้

4. ชุดควบคุมแรงดนั (Lung Demand Valve)
• สวมเขา้กบัหนา้กากแบบสวมเรว็ (QuickConnection) เพ่ือความ

สะดวกรวดเรว็ในการใชง้าน ออกแบบไมใ่หห้ลดุออกจากหนา้งา่ย
หากถกูกระแทกหรอืเกาะเก่ียวขณะปฏิบตังิาน

• มีปุ่ มจา่ยอากาศฉกุเฉิน เม่ือตอ้งการปรมิาณอากาศเพ่ิมจากปกติ
• มีปุ่ มหยดุจา่ยอากาศชั่วคราว เพ่ือประหยดัอากาศในขณะถอด

หนา้กากโดยไมต่อ้งปิดวาลว์ท่ีถงัอากาศ
5. เกจวัดแรงดนัและระบบสัญญาณเตอ่น
 (Whistle and Pressure Gauge)

• เกจวดัแรงดนัในถงัอดัอากาศ หนว่ยเป็นบารเ์พ่ือทราบปรมิาณ
อากาศในถงั

• เกจวดัแรงดนัเรอืงแสง เพ่ือใหม้องเหน็ไดใ้นท่ีมืด
• ระบบสญัญาณเตือนเป็นเสียงหวีด ถกูควบคมุดว้ยแรงดนัปาน

กลาง (Medium Pressure) ระหวา่ง 6-8 บารจ์ะมีเสียงเตือนเม่ือ
อากาศในถงัเหลือประมาณ 55 +/-5 บาร ์ โดยเสียงหวีดจะดงัตอ่
เน่ืองท่ีความดงั 90 dB(A)จนอากาศในถงัหมดรหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

SCBA-RHZKF Completeset/FullFacew/FR 
cylindercover/6.8L w/GaugeCylinder:

1 ชดุ 1 ชดุ : กลอ่ง


