
SR 580
Head-top for fan SR 500 / SR 500 EX / SR 700 and 

compressed air attachment SR 507
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ATEX-i koodid:
  II 2 G Ex ib IIA T3 Gb 
  II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db 

ATEX-i märgistuste selgitus:
 Plahvatuskaitse märg.

II  Seadmerühm (plahvatuskeskkonnad, v.a 
kaevandusgaasiga miinid).

2 G Seadmekategooria (2 = 1. tsooni kõrgetasemeline 
kaitse, G = gaas).

2 D Seadmekategooria (2 = 21. tsooni kõrgetasemeline 
kaitse, D = tolm).

Ex Plahvatuskaitse.
ib Kaitsetüüp (sisemine ohutus).
IIA Gaasirühm (propaan).

IIIC Tolmumaterjali rühm (elektrit juhtiva tolmuga tsoon).
T3 Temperatuuriklass, gaas (pinna maksimaalne 

temperatuur +200 °C).
T195 °C Temperatuuriklass, tolm (pinna maksimaalne 

temperatuur +195 °C).
Gb Seadmekaitsetase, gaas (kõrge kaitse).
Db Seadmekaitsetase, tolm (kõrge kaitse).

Tüübikinnitused on kooskõlas ATEX-i direktiiviga väljastanud 
teavitatud asutus nr 0470. NEMKO AS, Phillip Pedersens vei 
11, N-1366 Lysaker, Norra. 

Visiirikypärä SR 580

1. Yleistä tietoa
2. Osat
3. Käyttö
4. Huolto
5. Tekniset tiedot
6. Symbolien selitykset
7. Hyväksynnät  

1. Yleistä tietoa
Hengityssuojaimen käytön on aina oltava osa hengitys-
suojainohjelmaa. Lisäohjeita on standardissa EN  529:2005. 
Standardissa selostetaan hengityssuojainohjelman tärkeitä 
näkökohtia, mutta se ei korvaa kansallisia tai paikallisia 
määräyksiä.
Apua varusteiden valintaan ja huoltamiseen saa tarvittaessa 
työnjohdolta tai ostopaikasta. Voit myös ottaa yhteyttä Sund-
ström Safety AB:n tekniseen tukeen.

1.1 Järjestelmän kuvaus
SR  580 sisältyy Sundströmin puhallinavusteiseen hengitys-
suojajärjestelmään yhdessä akkukäyttöisen puhaltimen SR 500 
/ SR  500 EX / SR  700 kanssa standardin EN  12941:1998 
mukaisesti (kuva  2). SR  580 -visiirikypärää käytetään 
yhdessä SR 500 EX -puhaltimen kanssa räjähdysvaarallisissa 
ympäristöissä. Hengitysletku liitetään suodattimella varustet-
tuun puhaltimeen. Kasvo-osaan muodostuva ylipaine estää 
hiukkasia ja muita epäpuhtauksia pääsemästä hengitysalueelle.
SR  580 -mallia voidaan käyttää myös yhdessä SR  507 
-paineilmalisälaitteen kanssa (kuva  1). Tällainen yhdistelmä 
muodostaa jatkuvavirtauksisen hengityslaitteen, joka voidaan 
liittää paineilmaan standardin EN 14594:2005 mukaisesti.

1.2  Käyttöalueet
Mallia SR  580 yhdessä puhaltimen SR  500 / SR  500 EX / 
SR 700 tai paineilmalisälaitteen SR 507 kanssa voidaan käyttää 
vaihtoehtona suodatinsuojaimille kaikissa tilanteissa, joihin 
tällaisia suositellaan. Tämä koskee erityisesti raskaita, kuumia 

tai pitkäkestoisia töitä. Kasvo-osan valinnassa on huomioitava 
muun muassa seuraavat tekijät:
• Epäpuhtauksien tyypit
• Pitoisuudet
• Työkuormitus
• Muu suojaintarve hengityssuojaimen lisäksi
Kypärää/visiiriä saa käyttää vain työhön, johon se on suun-
niteltu. Kypärä suojaa rajallisesti vaimentamalla putoavien 
esineiden aiheuttamaa iskua tai niiden lävistymistä kypärän 
kuoren sisään. 
Visiiri suojaa silmiä ja kasvoja erilaisilta vaaroilta, kuten lentäviltä 
esineiltä, iskuilta, roiskeilta ja ilmassa olevilta roskilta.  
Riskianalyysin tekijällä pitää olla sopiva koulutus ja alan 
kokemusta. 

1.3  Varoitukset ja rajoitukset
Näiden varoitusten lisäksi on otettava huomioon mahdolliset 
paikalliset tai kansalliset määräykset.

Varoitukset
Varustetta ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa:
• Puhallin on sammutettu. Tässä epänormaalissa tilanteessa 

varuste ei suojaa lainkaan. Lisäksi kasvo-osaan saattaa 
kertyä nopeasti hiilidioksidia, mistä seuraa happivaje.

• Epäpuhtauksien laatua ei tiedetä.
• Välittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisissa (IDLH) 

ympäristöissä.
• Ympäristöissä, joissa ilma on happirikasta tai happipitoisuus 

on epänormaali.
• Hengittäminen on vaikeaa.
• Tunnet epäpuhtauksien hajua tai makua.
•  Tunnet huimausta tai muunlaista pahoinvointia.
Ihon kanssa kosketuksiin pääsevä materiaali voi aiheuttaa 
allergisia reaktioita herkillä henkilöillä.
Vaurioitunut tai naarmuuntunut visiiri on vaihdettava välittömästi.
Tavallisten silmälasien päällä käytettävät, nopeilta hiukkasilta 
suojaavat silmiensuojaimet voivat välittää iskuja ja aiheuttaa 
siten vaaran käyttäjälle.  Sähköeristysvaatimukset eivät täyty, 
jos käytetään kuulosuojaimia.

FI
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Jos visiirin ja visiirin kehyksen merkinnät eroavat, sovelletaan 
alinta.
Standardin EN 166:2001 mukainen silmiensuojaus on voimassa 
lämpötiloissa -5...+55 °C. 
Standardin EN 397:2012 mukainen päänsuojaus on voimassa 
lämpötiloissa -30...+55 °C.
Jos tarvitaan nopeilta hiukkasilta suojausta äärilämpötiloissa, 
kirjain T on kirjoitettava heti iskunkestävyyskirjaimen jälkeen, 
ts. BT. Jos näin ei ole, silmiensuojaimia saa käyttää nopeilta 
hiukkasilta suojaamiseen vain huoneenlämmössä.

Rajoitukset
• Laitetta ei saa käyttää yhdessä suojakalvojen kanssa 

räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.
• Jos kasvotiiviste ei ole kasvoja vasten, oikean suojausker-

toimen aikaansaamiseksi ei synny ylipainetta.
• Jos käyttäjän työkuormitus on erittäin kova, kasvo-osan 

sisään voi syntyä osittaista alipainetta sisäänhengityksen 
aikana, mikä saattaa aiheuttaa kasvo-osan vuotoa.

• Jos varustetta käytetään erittäin tuulisessa ympäristössä, 
sen suojauskerroin voi laskea.

• Varusteen tiiviys kasvoja vasten on varmistettava. Tämän 
saavuttaminen voi olla vaikeaa, jos henkilöllä on parta tai 
pulisongit.

• Ole varovainen, ettei hengitysletku muodosta silmukkaa tai 
takerru kiinni mihinkään ympärillä olevaan.

• Älä milloinkaan käytä hengitysletkua varusteen nostamiseen 
tai kuljettamiseen.

• Kypärää ei ole suunniteltu kestämään edestä, sivulta tai takaa 
tulevia lävistyksiä, mutta se voi suojata näitä pintoja kevyiltä 
iskuilta.

• Vältä kosketusta sähköjohtoihin käyttäessäsi kypärää.
• Käytä kypärään kiinnityksissä ainoastaan kumi- tai akryyli-

pohjaisia liimoja. Kypärää ei saa maalata.

2. Osat

2.1  Toimituksen tarkastus
Tarkasta, että varuste on toimitettu täydellisenä pakkausluet-
telon mukaisesti ja että se on vahingoittumaton.

Pakkausluettelo
• Kypärä
• Hengitysletku
• Käyttöohjeet
• Puhdistusliina

2.2 Lisävarusteet/varaosat
Nimike Tilausnro
Kypärä, sis. ilmakanavan R06-0801
Ylempi visiirikehys R06-0802
Alempi visiirikehys R06-0803
Päänauhasto R06-0804
Kasvotiiviste R06-0805
Lehtijousi R06-0806
Venttiilisarja R06-0807
Visiiri PC R06-0808
Hikinauha R06-0809
Hengitysletku malliin SR 580 R06-0810
O-rengas letkuun, kuva 1c/2c  R06-0202
Tiiviste SR 200 / SR 580, kuva 1a/2a R01-1205
Suojakalvosarja SR 582 * T06-0801
Puhdistusliina. 50 kpl/rasia R01-1205
* Ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.

3. Käyttö

3.1  Asennus
Lue myös puhaltimen SR  500 / SR  500 EX / SR  700 ja 
paineilmalisälaitteen SR  507 käyttöohje sen mukaan, mitä 
niistä käytät.

Hengitysletku
Letkun toisessa päässä on ø 42 mm:n kierre (kuva 1b/2b) ja 
toisessa päässä O-rengas (kuva 1c/2c). Kierrepää kiinnitetään 
kypärään. 

3.2  Pukeminen 
Lue myös puhaltimen SR  500 / SR  500 EX / SR  700 ja 
paineilmalisälaitteen SR  507 käyttöohje sen mukaan, mitä 
niistä käytät.
• Varmista, että kuusipistenauhasto on kiinnitetty kunnolla 

(kuva 9).
• Käännä visiiri ylös ja laita kypärä päähän (kuva 10).
• Säädä kypärän leveyttä tarvittaessa päänauhaston takana 

olevalla säätimellä (kuva 11).
• Säädä kypärän sisäpuolista korkeutta tarvittaessa siirtämällä 

tappeja asentojen a ja b välillä (kuva 12). Jos sisäpuoli kiin-
nitetään tappiin a, kypärä laskeutuu alemmaksi, tapissa b 
kypärä jää ylemmäksi. Ihanteellisen istuvuuden takaamiseksi 
tämän voi tehdä sekä kypärän edessä että takana. 

• Laske visiiri alas vetämällä kasvotiiviste leuan alle. Napsah-
dus osoittaa, että visiiri on täysin alhaalla (kuva 13).

• Vie sormi kasvotiivisteen sisäpuolelle ja vedä sormea 
kasvotiivisteen kosketuspintaa pitkin koko matkan ympäri 
sopivuuden tarkastamiseksi (kuva 14).

• Tarkista, että hengitysletku kulkee selkää pitkin eikä se ole 
kierteellä. Liitäntäkulma kypärään voidaan säätää haluttuun 
asentoon (kuva 15).

Kuulosuojaimet
Kuulosuojaimet voidaan kiinnittää visiirin sivuilla oleviin uriin. 
Kuva 18.
Jotta kuulosuojaimet istuisivat hyvin, voi olla tarpeen säätää 
visiirin päänauhastoa, katso 3.2 Pukeminen.

3.3  Riisuminen
Lue puhaltimen SR 500 / SR 500 EX / SR 700 ja paineilmal-
isälaitteen SR 507 käyttöohje sen mukaan, mitä niistä käytät.

4. Huolto
Puhdistuksesta ja huollosta vastaavalla henkilöllä täytyy olla 
sopiva koulutus ja hänen täytyy tuntea hyvin tämäntyyppiset 
tehtävät.

4.1  Puhdistus
Päivittäiseen hoitoon suositellaan Sundströmin puhdistusliinoja 
SR 5226. 
Käytä vaikeampaan likaan pehmeää harjaa tai sientä, joka on 
kostutettu vedellä, johon on sekoitettu astianpesuainetta tai 
vastaavaa. Huuhtele puhtaaksi ja anna kuivua. Kypärä voidaan 
tarvittaessa desinfioida suihkuttamalla siihen 70-prosenttista 
etanoli- tai isopropanoliliuosta.
HUOMAA!  Älä käytä puhdistukseen liuottimia.

4.2  Säilytys 
Varusteet säilytetään puhdistamisen jälkeen kuivina ja puhtaina 
huonelämpötilassa. SR 580 -kypärä tulee säilyttää joko visiiri 
kokonaan ylös nostettuna tai kokonaan alas laskettuna. Vältä 
suoraa auringonvaloa.
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4.3  Huolto-ohjelma
Suositellut vähimmäisvaatimukset laitteiston toimivuuden 
varmistamiseksi.

 Ennen Käytön Vuosittain
 käyttöä jälkeen
Silmämääräinen tarkastus • • •
Toimintatarkastus •  •
Puhdistus  • •
O-renkaiden vaihto letkuun   •
Kypärän tiivisteen 
vaihto   •
Uloshengityskalvon  
vaihto   •

Jos materiaalissa on ensimmäisiä kulumisen, iskujen, vaurioiden 
tai vanhenemisen merkkejä, vaihda kypärä tai päänauhasto 
kypärän suojaavuuden varmistamiseksi. Tämä on tarkistettava 
säännöllisesti.
Hävitä kypärä, jos siinä on vaurioita, kuten halkeamia tai säröjä, 
jotka voivat heikentää suojausta. Kypärä on myös hävitettävä, 
jos se on altistunut onnettomuus- tai vaaratilanteelle, vaikka 
siinä ei olisikaan näkyviä vaurioita. 
Kypärää saa käyttää enintään 5 vuotta valmistuspäivämäärästä 
tai 3 vuotta kypärän käyttöön ottamisesta sen mukaan, kumpi 
näistä täyttyy ensin. 

4.4  Osien vaihto
Käytä aina Sundströmin alkuperäisosia. Älä muuta varustetta.
Piraattiosien käyttäminen tai varusteiden muuttaminen voi 
heikentää suojaustoimintoja ja vaarantaa tuotteen hyväksynnän.

4.4.1  Uloshengityskalvon vaihto
Uloshengityskalvo on asennettu venttiilikannen sisäpuolella 
olevaan tappiin. Kansi on vaihdettava samalla, kun kalvo 
vaihdetaan. Tee näin:
• Napsauta venttiilikansi irti venttiilin istukasta (kuva 16).
•  Vedä kalvo ulos. 
• Tarkista ja puhdista venttiilin istukan tiivisteura tarvittaessa
• Paina uusi kalvo kiinni tappiin. Tarkista huolellisesti, että kalvo 

on venttiilin istukkaa vasten joka puolelta.
• Paina venttiilikansi kiinni. Napsahdus osoittaa, että se on 

paikallaan.

4.4.2  Visiirin vaihto
Visiirin vaihtamiseen ei tarvita työkaluja. Tee näin:
• Irrota kasvotiivisteen koukut päänauhastosta (kuva 8).
• Irrota alempi visiirin kehys (kuva 17).
• Poista visiiri.
• Asenna visiiri alempaan visiirin kehykseen. Pieni määrä vettä 

tiivisteessä helpottaa asennusta (kuva 6). 
• Asenna alempi visiirin kehys kypärään työntämällä se 

paikalleen. Napsahdus osoittaa, että se on paikallaan 
(kuva 7a–7d). 

• Tarkista, että visiiri on tiiviisti koko visiirin kehyksen matkalta. 
• Kiinnitä koukut päänauhastoon (kuva 8).

4.4.3  Kasvotiivisteen vaihto
Kasvotiivisteen muovikehyksessä on ura, jossa alemman visiirin 
kehyksen laippa kulkee. Kehys on lukittu paikalleen kahdella visi-
irin reikään työnnetyllä tapilla, yksi kummassakin päässä. Kas-
votiivisteen päissä on koukut, jotka on kiinnitetty päänauhastoon.  
Tee näin:
• Irrota koukut päänauhastosta (kuva 8).
• Irrota alempi visiirin kehys (kuva 17).
• Irrota kasvotiiviste vetämällä sitä kehyksestä niin, että tapit 

irtoavat visiirin rei'istä (kuva 5).
• Irrota kasvotiiviste.

• Asenna uusi kasvotiiviste alemman visiirin kehyksen sis-
empään laippaan (kuva  3). Aloita toiselta puolelta, paina 
tappi kunnolla kiinni ja varmista, että uloke kiinnittyy alem-
paan visiirin kehykseen (kuva 4).

• Paina kasvotiivisteen kehystä, jotta se kiinnittyy kunnolla 
alempaan visiirin kehykseen (kuva 5). Varmista, että uloke 
ja tappi kiinnittyvät vastakkaisilta puolilta (kuva 4).

• Asenna alempi visiirin kehys kypärään työntämällä se 
paikalleen. Napsahdus osoittaa, että se on paikallaan 
(kuva 7a–7d). 

• Kiinnitä koukut päänauhastoon (kuva 8).

4.4.4  Hikinauhan vaihto
Hikinauha on kiinnitetty otsapantaan tarranauhalla. Tee näin:
• Irrota kasvotiivisteen koukut päänauhastosta (kuva 8).
• Vedä hikinauha irti.
• Kiinnitä tarranauha karhea puoli otsapantaa vasten ja ura 

ylöspäin.
• Kiinnitä kasvotiivisteen koukut päänauhastoon (kuva 8).

4.4.5  Tiivisteen vaihto
Tiiviste on kypärässä. Tee näin:
• Kierrä letku irti kypärästä.
• Irrota tiiviste laipasta ja asenna uusi tiiviste.

4.5  Kuljetus
Pakkaamiselle ja kuljettamiselle ei ole erityisiä vaatimuksia.

5. Tekniset tiedot
Paino
Paino n. 1200 g.

Kypärään voidaan kiinnittää kuulosuojain ja lisävarusteita. 
HUOMAA! Kypärän kokonaispaino ei saa ylittää 1500 grammaa.

Materiaali 
Muoviosat on merkitty materiaalikoodilla.

Lämpötila-alue
• Säilytyslämpötila -20...+40 ºC ja suhteellinen kosteus alle  

90 %.
• Käyttölämpötila -10...+55 ºC ja suhteellinen kosteus alle  

90 %.
• Käyttölämpötila puhaltimen SR  500  EX kanssa on -10... 

+40 °C.

Säilytysaika 
Varusteen säilytysaika on 5 vuotta valmistuspäivästä.

6. Symbolien selitykset

Lue käyttöohje

Päivämääräpyörä

CE-hyväksyntä: INSPEC International B.V.

CE-hyväksyntä: RISE, ilmoitettu laitos 0402

<XX%  RH Suhteellinen kosteus

+XX°C
-XX°C

Lämpötila-alue
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>XX+XX< Materiaalimerkinnät

7. Hyväksynnät
• SR 580 ja SR 500 / SR 500 EX tai SR 700: EN 12941:1998, 

luokka TH3.
• SR  580 on hyväksytty yhdessä puhaltimen SR  500  EX 

kanssa ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti.
• SR 580 ja SR 507 sekä paineilmaletku SR 358 tai SR 359: 

EN 14594:2005, luokka 3A, 3B. 
• SR 580, SR 507 ja ilmaletku SR 360: EN 14594:2005, luokka 

3A.
• Kypärä: EN 397:2012, -30 °C, MM, 440 VAC.
 -30 ºC Käyttö alhaisissa lämpötiloissa
 MM Sulan metallin roiskuminen
 440 VAC Virtavuototesti, sähköinen eristys

Visiiri
PC-visiiri on hyväksytty standardin EN 166:2001 mukaisesti.
Merkintä: SR 1 B 3 9. 

Visiirin kehys
Visiirin kehys on hyväksytty standardin EN 166:2001 mukaisesti.
Merkintä: SR EN 166 3 9 B.

Sundström Safety AB
1 optinen luokka
B suurnopeushiukkaset 120 m/s huoneenlämmössä
3 nesteen roiskuminen
9 sulan metallin roiskuminen

Henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisen tyyp-
pihyväksynnän 12941:1998- ja EN  166:2001 -standardien 
mukaan on myöntänyt tarkastuslaitos nro 2849. INSPEC 
International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, 
The Netherlands.

Henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisen tyyp-
pihyväksynnän EN 397:2012 -standardin mukaan on myöntänyt 
tarkastuslaitos nro 0402. RISE, Brinellgatan 4, 504 62 Borås, 
Sweden.

Henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisen tyyp-
pihyväksynnän EN  352-3:2002 -standardin mukaan on 
myöntänyt tarkastuslaitos nro 1974. PZT GmbH, Bismarckstr. 
264 B, D-26389 Wilhelmshaven, Saksa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa 
www.srsafety.com

ATEX-merkintä:
 II 2 G Ex ib IIA T3 Gb
 II 2 D Ex ib IIIC T195°C Db

ATEX-merkinnän selitys
 Räjähdyssuojausmerkki.

II Laiteryhmä (räjähdysvaarallinen tila kaivosten 
kaivoskaasuja lukuun ottamatta).

2 G Laiteluokka (2 = korkea suojaustaso vyöhykkeellä 
1, G = kaasu).

2 D Laiteluokka (2 = korkea suojaustaso vyöhykkeellä 
21, D = pöly).

Ex Räjähdyssuojattu.
ib Suojaustyyppi (luontaisesti turvallinen).
IIA Räjähdysryhmä (propaani).
IIIC Pölyryhmä (sähköä johtavan pölyn alue).
T3 Lämpötilaluokka, kaasu (pintalämpötila enintään 

+200 °C).
T195°C Lämpötilaluokka, pöly (pintalämpötila enintään 

+195 °C).
Gb Laitteen suojaustaso EPL kaasu (korkea 

suojaustaso).
Db Laitteen suojaustaso EPL pöly (korkea 

suojaustaso).

ATEX-direktiivin mukainen tyyppihyväksyntä on suoritettu ilm-
oitetun laitoksen 0470 toimesta. NEMKO AS, Phillip Pedersens 
vei 11, N-1366 Lysaker, Norja.


