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ВСТУП
Дана інструкція знайомить користувача з пристроєм і правилами користування респіратором 
ізолюючим регенеративним на стисненому кисні Р-30ЕХ (далі – респіратор). 

В інструкції описані принцип дії, конструкція, правила підготовки респіратора до роботи, 
скорочена процедура перевірки його технічного стану та рекомендації щодо сервісного 
обслуговування.

В  інструкції  використаний  ряд  символів  для  того,  щоб  привернути  увагу  користувача  до 
особливостей, проблем і небезпечних ситуацій, з котрими він може зіткнутися при використанні 
й обслуговуванні респіратора.

 ПРИМІТКА!
Містить додаткову інформацію про правила, прийоми та рекомендації щодо коректної роботи 
з респіратором.

 УВАГА!
Вказує на загрозу виникнення небезпечної ситуації, яка без її усунення, може призвести до 
пошкодження обладнання, травми або навіть смерті користувача чи обслуговуючого персоналу.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
Вказує на виникнення неминучої небезпечної ситуації, яка без її усунення може призвести до 
серйозної травми або загибелі користувача.
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1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1.1. Вказiвки щодо правил технiки безпеки та правила користування

При використанні респіратора необхідно повністю розуміти наведені нижче інструкції та 
суворо (точно) їх дотримуватися. Зокрема, слід прочитати та врахувати правила безпеки та 
інформацію щодо використання та роботи з респіратором. Також слід враховувати національні 
норми та законодавство в країні, де використовується дихальний апарат. Респіратор потрібно 
використовувати тільки для цілей, зазначених у даній інструкції.

Респіратор повинні регулярно перевіряти та обслуговувати кваліфіковані фахівці. Ремонт 
респіратора і регламентне обслуговування можуть виконувати виключно авторизовані 
виробником сервісні центри. Iнформацiя щодо перiодичностi та обсягу регламентних робiт 
наведена в роздiлi 7. Обслуговування респiратора.

 ПРИМІТКА!
Респіратори повинні використовувати й обслуговувати особи, які мають відповідну кваліфікацію. 
Щорічно респіратор необхідно піддавати повному розбиранню і технічному обслуговуванню  
(згідно з інструкцією з проведення сервісного обслуговування респіраторів Р-30ЕХ, яка 
надається тільки авторизованим сервісним центрам DEZEGA).

При проведенні ремонту і технічного обслуговування респіратора повинні використовуватися 
тільки оригінальні запасні частини.

Каталог деталей і вузлів респіратора можна замовити у дилера ТМ DEZEGA 
у вашому регіоні або завантажити з сайту www.dezega.com

 НЕБЕЗПЕЧНО!
Респіратор не призначений для роботи під водою. Спроба використання респіратора під водою 
може призвести до серйозної травми або загибелі.

У разі короткочасного (до 15 секунд) випадкового занурення респіратора в воду з наповненим 
дихальним мішком і за відсутності спрацьовування легеневого автомата  спостерігається 
більш легкий  вдих і підвищений опір видиху. У разі спрацьовування легеневого автомата 
після завершення фази вдиху автомат продовжує подачу кисню в мішок і через надлишковий  
клапан в атмосферу.

При зануренні респіратора в воду виконуйте наступні правила:

• прагніть до горизонтального положення респіратора;

• намагайтеся мати наповнений дихальний мішок і за можливості уникати глибоких
вдихів, що призводять до спрацьовування легеневого автомата;

• при спрацьовуванні легеневого автомата для припинення подачі кисню зробіть різкий
видих, потім при витяганні з води повторіть 2-3 різкі видихи.

Респіратор забезпечує користувача газовою сумішшю для дихання протягом 4 годин, час 
захисної дії (далі – ЧЗД), ізолюючи його від навколишньої атмосфери, яка може бути 
забрудненою або містити недостатньо кисню для дихання.
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Дозволяється використовувати респіратор лише при виконанні наступних умов:

• користувач  пройшов  спеціальне  навчання  і  допущений  до  роботи  в  респіраторі за
медичними показаннями в установленому порядку;

• кисневий балон наповнений киснем до робочого тиску;

• регенеративний патрон споряджений поглиначем;

• в якості охолоджувального елемента застосовується брикет водяного льоду;

• респіратор регулярно обслуговується і перевіряється відповідно до даної інструкції та
не має відхилень від параметрів, зазначених у цьому документі;

• респіратор  раз  на  рік  проходить  регламентоване  технічне  обслуговування  силами
користувача або в авторизованому сервісному центрі.

Фактичний ЧЗД для конкретного користувача може відрізнятися 
від номінального внаслідок впливу різних чинників.

На фактичний ЧЗД можуть впливати:

• фізичний стан користувача (погана фізична форма користувача може бути причиною
підвищеного споживання кисню);

• характер  виконуваної  роботи  (чим  активніше  працює  користувач,  тим  більше  він
споживає кисню);

• емоційний стан користувача (стурбований або збуджений користувач може споживати
більше кисню);

• стан респіратора (в неякісно обслуговуваних або погано відрегульованих респіраторах
можуть траплятися просочування);

• неправильно споряджений регенеративний патрон;

• тиск в балоні перед використанням (якщо балон заправлений не повністю, робочий час
пропорційно зменшується).

 НЕБЕЗПЕЧНО!
У деяких випадках фактичний ЧЗД респіратора може становити менше 4 годин. Користувачі в 
поганій фізичній формі, в напруженні, великої комплекції, що працюють у важких умовах, ненавчені 
або які не підтримують респіратор у належному стані витратять кисень значно швидше.

Температура 
навколишнього 
середовища, 
°С

Номінальний та фактичний ЧЗД при різних легеневих 
вентиляціях та температурі навколишнього 
середовища, не менше:

при 12,5 дм3/хв  при 30 дм3/хв при 60 дм3/хв при 85,0 дм3/хв

мінус (20 ± 2) – 75% (180 хв)* – –

плюс (25 ± 1) 100% (240 хв)* 100% (240 хв)* 50% (120 хв)* 10% (24 хв)*

плюс (40 ± 1) 25% (60 хв)*

плюс (60 ± 2) 10% (24 хв)*

* В дужках вказано фактичний ЧЗД.

Номінальний і фактичний ЧЗД визначаються часом, протягом якого тиск кисню в балоні знижується  
до 1.0 МПа (10 кгс/см2).
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1.2. Відповідність законодавчим та нормативним вимогам
Респіратор виготовлений відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN 145:2003, комплекту 
конструкторських документів U-Р30EX.00.000 і договірних документів на постачання.

Параметри респіратора відповідають вимогам ДСТУ EN 145:2003, вимогам Технiчного 
регламенту засобiв iндивiдуального захисту (Постанова КМУ вiд 27.08.2008 №761). Згідно 
із даним регламентом, респіратор є засобом індивідуального захисту органів дихання 
ізолюючого типу (ЗІЗОД-ІТ) із номінальним часом захисної дії (ЧЗД) 4 години і належить  до 
групи ЗІЗ, що захищає органи дихання від нетоксичного пилу і від токсичних речовин.

Респіратор має клас 3 та класифiкується як EN 145/O2/4N у вiдповiдностi з ДСТУ EN 145:2003.

Уповноважений орган, який бере участь у оцінці відповідності ЗІЗ - Державний 
центр сертифiкацiї ДСНС України (No 056). Адреса 01024, Україна, м. Київ,  
вул. Круглоуніверситетська 20/1.

Декларація про відповідність стандарту доступна на веб-сторінці www.dezega.com

1.3. Гарантiї виробника
Виробник гарантує відповідність респіратора вимогам нормативних документiв, наведенних 
вище, та/або вимогам, викладеним у контрактній документації у разі ремонту, технічного 
обслуговування, огляду та ревізії дихальних апаратів організаціями, що мають відповідну 
кваліфікацію та атестацію від компанії DEZEGA, та за умови дотримання всіх умов 
транспортування, зберігання та експлуатації виробу що наведені далі в інструкції.

Детальна інформація наведена у розділі 16.

1.4. Інформація про відповідальність 

DEZEGA SP GUVENLIK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S. не несе відповідальності за збитки, 
пов’язані з неналежним використанням виробу або використанням його не за призначенням. 
За респіратор та його використання відповідає лише її власник.

У разі порушення інструкцій щодо використання, зберігання чи обслуговування респіратора, 
наведених у цій інструкції, користувач втрачає право на відшкодування збитків та гарантійне 
обслуговування виробу. 

Виробник має право без повідомлення про це користувачів вносити в конструкцію респіратора 
незначні конструктивні зміни, які не впливають на його роботу і не погіршують експлуатаційні 
характеристики. У разі технічного обслуговування або ремонту технічною службою користувача, 
власник або користувач респіратора несе повну відповідальність за його роботу.

 ПРИМІТКА!
Гарантія не поширюється на респіратори, якщо умови транспортування, зберігання та експлуатації 
були неналежними з вини споживача.
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2. ПРИЗНАЧЕННЯ, БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ 
РЕСПІРАТОРА
Респіратор призначений для захисту органів дихання від шкідливого впливу непридатної для 
дихання атмосфери при виконанні гірничорятувальних, аварійно-рятувальних та технічних 
робіт у вугільних шахтах і на інших об’єктах промислового виробництва.

Респіратор надійно захищає органи дихання людини в атмосфері, що містить недостатньо 
кисню, що містить токсичні гази і вугільний пил. Апарат призначений для роботи при температурі 
повітря від мінус 20 °С до плюс 60 °С, відносної вологості – до 100% при температурі  
плюс 40 °С і атмосферному тиску 70-125 кПа.

Респіратор – регенеруючий пристрій з подачею чистого кисню. Газова дихальна суміш 
циркулює в замкнутому дихальному контурі. Хімічний поглинач вапняний (ХП-В) поглинає 
двоокис вуглецю, що міститься в суміші газів, яку видихає користувач. У дихальному мішку 
газова суміш збагачується киснем з кисневого балона. При низькій і нормальній частоті  
дихання (стан спокою, ходьба в нормальному темпі) подача кисню в дихальний мішок 
здійснюється через дозуючий клапан постійної витрати. При підвищеній частоті дихання 
додатковий обсяг кисню подається через легеневий автомат або ручний клапан-байпас. 
Нагріта в результаті реакції регенерації дихальна суміш проходить через охолоджувач. 
Щоб знизити температуру газової суміші, що вдихається (і тим самим мінімізувати  
дискомфорт користувача), а також під час роботи при підвищеній температурі навколишнього 
середовища в холодильник респіратора поміщається охолоджувальний елемент – брикет 
водяного льоду. В  якості  лицьової  частини респіратора виступає повнолицьова маска. 
Додатково до маски, на замовлення користвуача, надається коробка з загубником, 
протидимними окулярами та головним гарнітуром.

Респіратор комплектується сигналом, який спрацьовує при зниженні тиску в балоні  
нижче 5,5 МПа.

Також респіратор комплектується пристроєм, котрий сигналізує про те, що вентиль балона 
закритий або в кисневій системі відсутній кисень.
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3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номінальний час захисної дії, ч 41

Об’єм кисневого балона, л 2

Тиск у кисневому балоні, МПа 20

Корисний об’єм дихального мішка не менше, л 5

Подача кисню, постійна, л/хв 1,4±0,1

Подача кисню, легенево-автоматична, л/хв 702

Подача кисню, байпасом, л/хв 150-603

Маса хімічного поглинача вапняного не менше, кг 2,3

Маса неспорядженого респіратора не більше, кг 8,84

Маса спорядженого респіратора не більше, кг 11,85

Повна маса заповненого дихального апарату  
(маса з лицьовою частиною), не менше, кг  12,6 (13,4)6

Тиск відкриття легеневого автомата, Па -100...-3007

Тиск відкриття надлишкового клапана, Па 100...300

Тиск спрацьовування звукового сигналу 
залишкового тиску в балоні, МПа 5,5±0,5

Розміри респіратора (Д х Ш х В), мм (450х375х165)8±5

Опір диханню на вдиху/видиху, не більше, Па -300/+5009

Примітки:

1. При роботі середньої тяжкості, tок = (25 ± 1) °С й атмосферному тиску (100 ± 4) кПа.

2. При тиску в балоні від 20 до 2 МПа і вакуумметричному тиску 500 Па.

3. При тиску в балоні від 20 до 3 МПа.

4. З металокомпозитним балоном, без лицьової частини, кисню, ХП-В, охолоджувального елемента, 
кришки холодильника.

5. З металокомпозитним балоном, без лицьової частини, без охолоджувального елемента і кришки 
холодильника.

6. З металокомпозитним балоном, без лицьової частини, з охолоджувальним елементои і кришкю 
холодильника . (у дужках зазначена вага з повнолицьовою маскою) При використанні мундштука у 
якості лицьової частини  - загальна вага зменшується відповідно до 12,87 кг

7. При потоці 10 л/хв.

8. Без пасової системи і дихальних шлангів.

9. При легеневій вентиляції 30 л/хв.
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4. КОМПЛЕКТНІСТЬ РЕСПІРАТОРА

1

7

2

11

10 9 13

1286534

1. Кільце..........................................1 шт.
2. Щиток..........................................1 шт.
3. Свисток........................................1 шт.
4. Пасок плечовий .........................2 шт.
5. Пасок поясний ...........................1 шт.
6. Пасок кінцевий...........................2 шт.
7.   Амортизатор плечовий ..............1 шт.

8.  Амортизатор поясний...........................1 шт. 
9. Кисневорозподільчий блок.................1 шт.
10.  Пристрій сигнальний...........................1 шт.
11. Балон із вентилем...............................1 шт.
12.  Ранець респіратора ...........................1 шт.
13. Трійник із запобіжним клапаном........1 шт.
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14. Сигнальний пристрій наявності
кисню .............................................1 шт.

15. Капіляр з манометром...................1 шт.
16. Мішок дихальный...........................1 шт.
17. Холодильник...................................1 шт.
18. Патрон регенеративний ................1 шт.
19. Клапан надлишковий .....................1 шт.

20. Клапан дихальний ............................2 шт.
21. Система шлангова з заглушкою .....1 шт.
22. Маска повнолицьова ........................1 шт.
23. Комплект запасних частин .........1 компл.
24. Гайка..................................................1 шт.
25. Мундштучна коробка з носовим

затискачем .......................................1 шт. *

* Змінні позиції, що постачаються відповідно до замовлення та артикула, див. ДОДАТОК 1

25.1 Протидимні окуляри................ .. 1 шт. *
 25.2 Головний гарнітур ................. ....1 шт. * 

25.1

25.2 25
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Інформація для заволення, доступні варіанти комплектації респіратора Р-30ЕХ, а також  
перелік запасних частин, інструментів, пристосувань і аксесуарів див. ДОДАТОК 1.

В залежності від виконання, респіратор може поставлятися з:
- повнолицьовою маскою Zir-1 (артикул R-240P-ZC22TS);
- повнолицьовою маскою Zir-1 та мундштучною коробкою з носовим затискачем, головнним 
гарниiтуром та протидимними окулярами (артикул R-240P-AC22TS);
- повнолицьовою маскою D-VISION (артикул R-240P-DC22TS);
- повнолицьовою маскою D-VISION та мундштучною коробкою з носовим затискачем, 
головним гарнітуром та протидимними окулярами (артикул R-240P-СC22TS).

Каталог деталей і вузлів респіратора можна замовити у дилера DEZEGA 
у вашому регіоні або завантажити з сайту www.dezega.com.

5. ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Респіратор постачається в зібраному вигляді з неспорядженим регенеративним патроном і 
порожнім кисневим балоном.

5.1. Перше використання

Перед першим використанням респіратора необхідно перевірити цілісність пломб, візуально 
переконатися у відсутності пошкоджень та комплектності виробу, спорядити регенеративний 
патрон (розділ «Спорядження регенеративного патрона»), встановити заправлений киснем 
балон і провести перевірку респіратора (розділ «Перевірка респіратора»).

Завжди перевіряйте цілісність пломб, відповідність серійних номерів комплектуючих 
респіратора відміткам у паспорті виробу.

У разі невідповідності серійних номерів комплектуючих респіратора відміткам у паспорті 
вироба гарантія виробника на такий респіратор не поширюється.

Розбирання, збірка, спорядження і перевірка респіратора на контрольних приладах повинні 
проводитися в спеціально відведених приміщеннях із повіреним обладнанням. Для перевірки 
використовується пристрій перевірки дихальної апаратури Dezega CheсkUp, або прилад 
контрольний УКП-5 або аналогічний виробництва DEZEGA.

Перед початком проведення цих операцій необхідно ретельно вимити руки з милом,  
а інструменти з комплекту протерти спиртом етиловим ректифікованим технічним.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
Щоб уникнути серйозних травм або загибелі, ніколи не дозволяйте стисненому кисню 
контактувати з маслом, мастилом або подібними органічними забруднювачами.  
Це може призвести до вибуху або пожежі.

6. РОЗБИРАННЯ РЕСПІРАТОРА

При першому розбиранні зніміть пломбу із замка корпусу респіратора.

 УВАГА!
Крупновузлове розбирання респіратора проводити без використання інструмента, крім випадків, 
де використання інструмента однозначно прописано даною інструкцією. Використання інструмента 
при вузловому розбиранні та збиранні респіратора може призвести до пошкодження  
і виходу із ладу респіратора.
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6.1. Корпус респіратора

• Розмістіть респіратор на твердій поверхні перед собою, натисніть на пружинну засувку
і від’єднайте плечове кільце.

• Покладіть респіратор горизонтально на стійку рівну поверхню. Великими пальцями
обох рук натисніть одночасно на дві пружинні засувки в напрямку поясного паска.

• Відкрийте щиток респіратора і від’єднайте його.
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6.2. Кисневий балон

Переконайтеся, що вентиль кисневого балона закритий, а з’єднання не забруднені маслом чи 
мастилом.

• Вручну послабте з’єднання між вентилем балона і кисневорозподільчим блоком і
роз’єднайте їх.

• Візьміть балон обома руками і, піднімаючи за дно, вийміть його.

УВАГА!
Не використовуйте інструмент для від’єднання балона. Від’єднувати кисневий балон дозволяється 
виключно вручну.

6.3. Повітровідвідна система

Повітровідвідна система містить дихальні шланги, клапани вдиху і видиху, регенеративний 
патрон, холодильник, дихальний мішок.

• Від’єднайте дихальний мішок від кисневорозподільчого блока.
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• Від’єднайте фітинг трубки сигнального пристрою наявності кисню від трійника, 
відтягнувши фіксатор у бік кисневорозподільчого блока.

• Натисніть на фіксатор регенеративного патрона і витягніть повітровідвідну систему, 
піднімаючи патрон.
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6.4. Дихальні шланги

• Від’єднайте дихальні шланги вдиху і видиху від холодильника і регенеративного патрона 
відповідно. Витягніть клапани вдиху і видиху.

 ПРИМІТКА!
Клапани вдиху і видиху можуть бути встановлені лише в положенні, передбаченому конструкцією 
респіратора. Поміняти їх місцями або встановити зворотнім боком конструктивно неможливо.

• Викрутіть спеціальний гвинт і від’єднайте заглушку коробки сполучної або лицьові 
частини.

6.5. Дихальний мішок

• Від’єднайте дихальний мішок від холодильника і регенеративного патрона відповідно.
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6.6. Холодильник

Регенеративний патрон з’єднаний з холодильником байонетним з’єднанням.

• Від’єднайте холодильник, повернувши його на 45 ° проти годинникової стрілки відносно 
осі з’єднання з регенеративним патроном. Зніміть кришку резервуара охолоджувача.

6.7. Регенеративний патрон

• Викрутіть фіксуючу гайку і витягніть надлишковий клапан.
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6.8. Кисневорозподільчий блок

• У разі необхідності проведення перевірки або регулювання кисневорозподільчого 
блока, викрутіть невипадний гвинт викруткою і від’єднайте блок.

7. ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕСПІРАТОРА
7.1. Спорядження регенеративного патрона

Регенеративний патрон повинен споряджатися поглиначем вуглекислого газу D-SORB.

 УВАГА!
Використовуйте для заповнення регенеративного патрона лише спеціально призначені для цього 
ХП-В виробництва DEZEGA.

Спорядження патрона проводьте в такій послідовності:

1. Зважте порожній патрон разом із заглушкою з точністю до 5 г.

2. Відтягніть рухому перегородку за допомогою натяжного пристрою.

3. Просійте ХП-В через сито з отворами 3 мм.

4. Зберіть просіяний через сито ХП-В до пластикового пакета й утилізуйте (розділ 
«Утилізація»), а ХП-В, що залишився, засипте в патрон.

 ПРИМІТКА!
При спорядженні регенеративного патрона використовуйте пристрій для спорядження 
виробництва DEZEGA.
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7.2. Пристрій для спорядження регенеративного патрона

Пристрій складається з:

1. лійка для засипання ХП-В;

2. пристрою натяжного для відтягування рухомої перегородки;

3. ущільнювача.

Каталог деталей і вузлів респіратора можна замовити у дилера ТМ DEZEGA 
у вашому регіоні або завантажити з сайту www.dezega.com.

Спорядження регенеративного патрона можна проводити двома способами:

• з використанням ущільнювача;

• з використанням лійки.

7.3. Спорядження регенеративного патрона з використанням ущільнювача

• Стиснувши засувки, зніміть заглушку регенеративного патрона. Переконайтеся, що в
регенеративному патроні не залишилося відпрацьованого ХП-В

• Протягніть гачок натяжного пристрою в отвір петлі нижньої сітки
регенеративного патрона.

• Крутіть гайку до тих пір, поки пружини не стиснуться, а перегородка не стикнеться
з опорними планками.
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• Встановіть корпус ущільнювача на горловину патрона і засипайте ХП-В трьома-чотирма 
порціями, ущільнюючи його легким постукуванням долонь по бічній частині корпусу
патрона. Після того, як постукування перестане сприяти помітному ущільненню, засипте 
ХП-В приблизно на 3/4 об’єму корпусу ущільнювача. Встановіть в корпус кришку зі
штоком і енергійними ударами долонею по корпусу патрона додатково ущільніть ХП-В.

• Досипайте або відсипайте ХП-В доти, доки шток не опуститься вниз до упору.

• Відгвинтивши (відкрутивши) накидну гайку, зніміть із патрона ущільнювач. Стиснувши
великим і вказівним пальцями пружинну защіпку заглушки, надіньте її на завантажувальну 
горловину патрона і введіть обидві дуги защіпки, що виступають, під нижній (внутрішній) 
торець штуцера.

• Зніміть пристрій для відтягування перегородки. Для цього відкрутіть гайку і витягніть
гачок із отвору петлі.

7.4. Спорядження регенеративного патрона з використанням лійки

Спорядження патрона можна проводити також за допомогою лійки. У такому разі при ущільненні 
останніх порцій ХП-В його слід злегка притиснути пальцями руки через завантажувальний 
отвір, постукуючи при цьому долонею іншої руки по бічній частині корпусу патрона. Рівень 
ХП-В повинен збігатися з краєм горловини.

• Встановіть лійку на регенеративний патрон і засипайте ХП-В трьома-чотирма порціями,
ущільнюючи його легким постукуванням долонь по бічній частині корпусу патрона.

• Після спорядження зніміть лійку і встановіть на завантажувальну горловину заглушки.

Після установки заглушки (незалежно від способу спорядження регенеративного патрона) 
струшуванням патрона видаліть залишки ХП-В через штуцери. Для видалення дрібних фракцій 
ХП-В продміть протягом 1 хв (витрата (200-400) л/хв) повітря через штуцер.

Зважте патрон з точністю до 5 г і порівняйте його масу із масою до спорядження. Маса 
ХП-В повинна бути не менше 2,3 кг. Встановіть на місце надлишковий клапан і закріпіть його 
накидною гайкою. При струшуванні спорядженого патрона не повинно бути руху і пересипання 
всієї маси ХП-В.



DEZEGA  Р-30ЕХ ДСТУ EN 145:2003 

21

Переспорядження запасного регенеративного патрона проводите як вказано вище, але 
на запасний патрон не встановлюйте надлишковий клапан, а на три штуцера нагвинтіть 
пластмасові заглушки, зважте патрон до і після спорядження і опломбуйте його. 
Рекомендується на пломбах ставити відтиски (відбитки) загону, взводу, відділення, а також дату 
спорядження патрона.

 УВАГА!
Не допускайте спорядження регенеративного патрона відпрацьованим або непросіяним, а також 
простроченим ХП-В.

7.5. Наповнення балона респіратора киснем

Балон респіратора повинен наповнюватися газоподібним киснем, придатним для дихання і 
мати параметри кисню медичного зі ступенем очищення більше 99,5% за обсягом.

Тиск кисню в балоні повинен відповідати значенням, вказаним нижче на графіку для різних 
температур.
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Допускається відхилення тиску від вказаних значень не більше ніж на 1,0 МПа

Залежно від температури тиск кисню в балоні може відрізнятися від тиску за нормальних умов. 
Температура газу в балоні вважається рівною температурі навколишнього середовища, якщо 
балон був витриманий при такій температурі не менше 5 годин.

7.7. Підготовка охолоджувального елемента

Приладдя

• Для заморожування брикетів використовуйте спеціальні форми для водяного льоду із
кришками.

• Для запобігання передчасного розморожування охолоджувальних елементів зберігайте
їх у термосі.

• Для зручності перенесення термоса до місця використання охолоджувальних елементів 
використовуйте сумку.

Каталог деталей і вузлів респіратора можна замовити у дилера ТМ DEZEGA 
у вашому регіоні або завантажити з сайту www.dezega.com.
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7.8. Рекомендації з підготовки охолоджувальних елементів

Для заморожування льодяних брикетів залийте форми водопровідною водою до рівня 
невеликих отворів, розташованих нижче верхнього краю, закрийте кришкою і помістіть форми 
в морозильну камеру промислового, торгового або побутового холодильника до повного їх 
заморожування.

 УВАГА!
Температура в морозильній камері повинна бути не вище мінус 15 °С.

Після повного заморожування мінімум один комплект із шести охолоджувальних 
елементів зберігайте в морозильній камері і один – в термосі, який бажано постійно  
тримати в холодильнику.

Охолоджувальний елемент вкладайте в холодильник респіратора перед початком роботи, 
якщо шлях до зони підвищеної температури займає не більше 30 хв. В іншому випадку 
рекомендується нести охолоджувальні брикети з собою в сумці з термосом.

Час ефективної дії льодяного брикету складає близько 1,5 год., тому необхідну кількість брикетів 
можна визначити, виходячи з передбачуваної тривалості роботи і фізичного навантаження. 
Повністю заморожений брикет льоду забезпечує зниження температури вдихуваного повітря 
на 4-7 °С.

 УВАГА!
Час ефективної дії охолоджувального елемента може істотно відрізнятися залежно від 
навантаження та навколишньої температури.

Лід

Лід

Лід

ЛідЛід Лід

ггг

7.9. Періодичне технічне обслуговування респіратора
Респіратор є технічно складним пристроєм, що, окрім періодичних перевірок, потребує також 
проведення щорічних обов’язкових технічних обслуговувань (далі ТО) для можливості 
використання його за призначенням без шкоди здоров’ю користувача. 

Перше технічне обслуговування повинно бути виконано протягом одного року з моменту 
введення респіратора в експлуатацію. Усі наступні обов’язкові ТО виконуються впродовж року 
від дати завершення попереднього ТО.

Щорічне обов’язкове ТО має виконуватись тільки кваліфікованим персоналом, що успішно 
закінчив відповідний курс з навчання в компанії DEZEGA. 
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8. ЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦІЯ ТА СУШІННЯ РЕСПІРАТОРА
Всі частини респіратора, які контактують із газовою сумішшю, що видихається, ретельно 
очищайте і дезинфікуйте після використання. Інші частини, що не контактують із газовою 
сумішшю, що видихається, потрібно очищати за потреби.

Дезинфікуйте респіратор при постановці його на оснащення, під час проведення регламентного 
технічного обслуговування, після закінчення робіт із ліквідації аварії, за вказівкою лікаря в 
зв’язку з виявленням інфекційного захворювання у користувача, а також при здачі респіратора 
на тривале зберігання (понад місяць).

Під час чищення частин респіратора, забрудненого небезпечними речовинами, використовуйте 
захисний одяг, взуття, рукавички та захисні окуляри.

8.1. Чистка

Всі частини респіратора очищайте в теплій воді за температури плюс  40-50 °С із додаванням 
універсального рідкого миючого засобу.

Не використовуйте органічні розчинники типу ацетону, трихлоретилену або подібні промислові 
розчинники. Ніколи не використовуйте пральні засоби, що містять відбілювачі.

 УВАГА!
Використання органічних або промислових розчинників, а також засобів для чищення, що містять 
відбілювачі, може призвести до пошкодження деталей респіратора.

Ополосніть частини респіратора в теплій чистій воді. Повністю змийте всі залишки миючого 
засобу з усіх частин респіратора.

Всі роботи зі щорічного ТО повинні виконуватись тільки згідно рекомендацій зазначених в 
інструкції з проведення сервісного обслуговування респіраторів Р-30ЕХ. Дана інструкція, що 
надається авторизованим сервісним центрам DEZEGA, за необхідності, може бути доповнена, 
змінена або додаткового роз’яснена листом від компанії DEZEGA.

Під час проведення щорічного  ТО респіратора є необхідність обов’язкової заміни запасних 
частин на нові відповідно до переліка наведеного в ДОДАТОК 3. Даний перелік є необхідним, але 
не є достатнім. По результатах діагностики під час ТО може бути виявлена необхідність заміни 
додаткових запасних частин за для приведення респіратора до належного технічного стану та 
можливості його використання за призначенням.

Під час проведення сервісного обслуговування авторизований сервісний центр має надати 
клієнту результати діагностики та Акт виконаних робіт по завершенню.
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8.2. Дезинфекція

Для дезинфекції занурте вузли повітровідвідної системи в дезинфікуючу речовину, наприклад, 
розчин Dismozon®  pur, на 60 хв. Визначте концентрацію розчину за інструкцією виробника.

 УВАГА!
Тривала обробка і високі концентрації дезинфектанту можуть призвести до пошкодження деталей 
респіратора. Неприпустимо застосування для дезинфекції органічних розчинників  
(бензину, гасу, ацетону) і хлорвмісних відбілювачів.

Допускається застосування інших (аналогiчних) дезинфікуючих засобів, наприклад: "Инцидин" 
"Дезэффект", "Септохим" - при цьому слід керуватися відповідними інструкціями до них.

Після дезинфекції промийте вузли повітровідвідної системи в чистій проточній воді.

8.3. Сушіння

Сушіння вузлів повітровідвідної системи респіратора проводьте теплим повітрям за 
температури, що не перевищує плюс 60 °С. Бажано для сушіння частин респіратора 
використовувати сушильну шафу або повітряні сушарки.

Ретельно просушіть всі вузли теплим повітрям, особливо дихальні і надлишковий клапани, 
оскільки залишкова вологість впливає на роботу цих вузлів.

Важливо добре висушити всі частини респіратора, особливо паски і елементи підвісної 
системи, перед тривалим зберіганням – для запобігання утворенню цвілі та грибків.

 УВАГА!
Сушіння елементів повітровідвідної системи з потраплянням прямих сонячних променів або 
теплового випромінювання категорично заборонена.

9. ЗБИРАННЯ РЕСПІРАТОРА
Перед збиранням респіратора переконайтеся, що всі його частини не мають деформацій, 
поривів та інших пошкоджень, серійні номери вузлів відповідають зазначеним у формулярі 
виробу. Перед збиранням всі деталі та частини респіратора повинні бути очищені, 
продезинфіковані і висушені.

Переконайтеся, що всі ущільнюючі элементи знаходяться на своїх місцях і щільно прилягають, 
а з’єднання не забруднені маслом чи мастилом.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
При контакті стисненого кисню з оливою, мастилом або подібними забруднювачами можливе 
виникнення пожежі або вибуху.

9.1. Кисневорозподільчий блок

Якщо при розбиранні респіратора був витягнутий кисневорозподільчий блок, встановіть у 
ранець респіратора блок із сигнальними пристроями і капілярною трубкою з манометром. 
Закрутіть невипадний гвинт.

9.2. Регенеративний патрон

Якщо використовується запасний регенеративний патрон, приєднайте надлишковий клапан і 
зафіксуйте його накидною гайкою.
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9.3. Холодильник

Приєднайте холодильник до регенеративного патрона. Для цього зістикуйте байонетне 
кріплення холодильника і регенеративного патрона зі зміщенням у 45° і повертайте холодильник 
за годинниковою стрілкою відносно осі з’єднання з регенеративним патроном до упору. 
Надіньте кришку на резервуар холодильника. 

9.4. Дихальні шланги

Встановіть клапани вдиху і видиху в холодильник і регенеративний патрон відповідно. 
Конструкція клапанів перешкоджає їх неправильному встановленню. Приєднайте дихальні 
шланги до холодильника і регенеративного патрона. За допомогою спеціального гвинта 
закріпіть маску чи мундштучну коробку на сполучній коробці.

У разі взяття на тривале зберігання на місце маски встановлюється заглушка,  
а у разівикористання загубника- на нього надягается чохол.

 УВАГА!
Клапани вдиху і видиху конструктивно не можуть бути встановлені навпаки. Приєднайте заглушку 
до сполучної коробки та зафіксуйте її спеціальним гвинтом.

9.5. Дихальний мішок

Приєднайте дихальний мішок до фланців холодильника і регенеративного патрона 

9.6. Повітровідвідна система

Встановіть повітровідвідну систему в корпус респіратора. Для цього заведіть нижню 
частину регенеративного патрона під підсилювальну рамку, після чого акуратно нахиляйте 
регенеративний патрон із холодильником уперед, поки він не зафіксується в правильному 
положенні. Слідкуйте, щоб дихальні трубки і мішок не перетискалися і не були затиснуті 
між корпусом респіратора і регенеративним патроном. Дихальний мішок повинен вільно 
розміщатися в відсіку і не перекручуватися.

З’єднайте фланці дихального мішка із сигнальним пристроєм кисневорозподільчого блока і 
штуцером постійної подачі кисню. З’єднайте фітинги трубки мішка і сигнального пристрою 
наявності кисню.

9.7. Кисневий балон

Уважно огляньте гумову прокладку: вона не повинна мати пошкоджень або здуття. З’єднувальні 
поверхні повинні бути чистими. Візьміть балон двома руками і встановіть його в корпус 
респіратора. Скріпіть вентиль кисневого балона з муфтою кисневорозподільчого блока. 
Загвинтіть(закрутіть) сполучну муфту вручну. Накидна гайка повинна вільно нагвинчуватися на 
штуцер балона без використання ключа. Перевірте, чи немає витікання кисню в місці з’єднання 
балона з блоком, використовуючи метод обмилювання.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
Витікання в системі високого тиску не допускається!

9.8. Закриття корпусу респіратора

Розмістіть респіратор горизонтально на стійкій поверхні зовнішньою стороною ранця донизу. 
Приєднайте нижню частину щитка до нижніх петель ранця і закрийте її, натиснувши одночасно 
на фіксатори.

Натисніть на фіксуючу засувку і приєднайте кільце верхної частини щитка.
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10. ПЕРЕВІРКА РЕСПІРАТОРА
Повна перевірка респіратора і його регулювання проводяться на контрольних приладах 
типу DEZEGA CheckUp, УКП-5 або аналог. Під час налаштування параметрів респіратора 
рекомендується встановлювати середні значення кожного параметра, а параметр 
герметичності – близьким до нуля.

Детальний опис методики перевірки респіратора приведено в документації відповідного 
контрольного приладу.

Перевірку окремих параметрів рекомендується проводити у викладеній нижче послідовності. 
Покладіть респіратор на стіл зовнішньою стороною ранця донизу і приєднайте до контрольного 
приладу, використовуючи відповідні перехідники.

 ПРИМІТКА!
Тиск у балоні під час проведення перевірки і регулювання повинен бути (19,0 ± 1,0) МПа, 
якщо не назаначено інше.

10.1. Перевірка кисневорозподільчого блока
Перевірка кисневорозподільчого блока проводиться разом із усіма вузлами респіратора  
в зборі.

Відкрутіть вентиль балона і, використовуючи метод обмилювання, ще раз переконайтеся, 
чи немає витікання кисню (в запірному вентилі балона, в місці з’єднання балона з 
кисневорозподільчим блоком, в аварійному клапані, в перекривному вентилі капілярної трубки, 
манометрі та зовнішніх з’єднаннях блока і сигнального пристрою).

Виявлені витікання усуньте шляхом затягування гайок або заміни ущільнюючих прокладок.

В окремих випадках допускається перевірка кисневорозподільчого блока поза респіратором, 
окремо від інших вузлів. При цьому необхідно обов’язково повторити перевірку після 
встановлення і підключення кисневорозподільчого блока в респіратор.

10.2. Герметичність при надлишковому тиску
Закрутіть вентиль балона. Закрийте отвір надлишкового клапана заглушкою. Створіть в 
системі респіратора за допомогою контрольного приладу надлишковий тиск близько 900 Па. 
Через 2-3 хв понизьте цей тиск до 800 Па, запустіть секундомір і спостерігайте за показаннями 
манометра приладу. Якщо падіння тиску перевищує 30 Па/хв, знайдіть і усуньте витікання та 
повторіть перевірку.

Порядок перевірки Час, с Тиск, Па Допустиме падіння 
тиску, Па/хв

Створення тиску в 
респіраторі - 900 -

Стабілізація тиску 120–180 - -

Проведення 
випробування 60 800 30

10.3. Постійна подача кисню

Відкрутіть вентиль балона. Після того як величина постійної подачі встановиться, 
через 2-4 хв визначте за допомогою контрольного приладу її значення. Якщо величина 
постійної подачі виходить за допустимі межі (1,3-1,5 л/хв), можна зробити її регулювання 
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(«Регулювання постійної подачі кисню»), зробивши відповідний запис у журналі перевірок. 
Отвір надлишкового клапана під час перевірки маэ бути закритий.

Порядок перевірки Час стабілізації, хв Mін. витрата, л/хв Макс. витрата, л/хв

Проведення 
випробування 2-4 1,3 1,5

10.4. Тиск відкривання надлишкового клапана
Закрутіть вентиль балона. Відкрийте отвір надлишкового клапана. Створіть за допомогою 
контрольного приладу потік повітря 1 л/хв, або просто відкрутіть вентиль балона, та зачекайте 
поки дихальний мішок наповнеться і кисень почне виходити через надлишковий клапан,  
та спостерігайте за показаннями манометра контрольного приладу. Величина надлишкового 
тиску повинна бути в межах (200 ± 100) Па. Якщо ця величина виходить за вказані межі, 
допускається заміна пружини надлишкового клапана. В такому разі необхідно зробити 
відповідний запис в журналі перевірок.

Порядок перевірки Витрата, л/хв Mін. тиск відкриття, Па Макс. тиск відкриття, Па

Створення потоку повітря 1 100 300

10.5. Вакуумметричний тиск відкриття легеневого автомата

Відкрутіть вентиль балона. За допомогою контрольного приладу створіть у системі респіратора 
розрідження при об’ємній витраті кисню 10 л/хв. Вакуумметричний тиск, при якому починає 
і працює легеневий автомат, має бути в межах (200 ± 100) Па. За необхiдностi повторіть 
перевірку при тиску в балоні 2 МПа.

Якщо ця величина виходить за вказані межі, можна зробити її регулювання («Регулювання 
легеневого автомата»), зробивши відповідний запис у журналі перевірок.

Порядок перевірки Тиск у балоні, 
МПа

Витрата, л/хв Mін. тиск 
відкриття, Па

Макс. тиск 
відкриття, Па

Проведення випробування 20,0±1,0 10 -100 -300

Проведення випробування 2,0±0,5 10 -100 -300

10.6. Продуктивність легеневого автомата
Ця перевірка має виконуватися тільки в тому випадку, якщо легеневий автомат розбирався 
або проводилось його регулювання.

Відкрутіть вентиль балона. За допомогою контрольного приладу створіть у системі респіратора 
розрідження при об’ємній витраті кисню 70 л/хв. Вакуумметричний тиск при цьому має бути не 
більше 500 Па. Повторіть перевірку при тиску в балоні 2 МПа. Якщо тиск перевищує 500 Па, 
замініть кисневорозподільчий блок.

Порядок перевірки Тиск у балоні, МПа Витрати, л/хв Макс. тиск, Па

Проведення 
випробування 20,0±1,0 70 -500

Проведення 
випробування 2,0±0,5 70 -500

 ПРИМІТКА!
Використовуйте змiннi балони під час проведення перевірки і регулювання тиск в яких має бути  
вiдповiдно (20,0 ± 1,0) МПа, та (2,0 ± 1,0) МПа.

 ПРИМІТКА!
Використовуйте змiннi балони під час проведення перевірки і регулювання тиск в яких має бути  
вiдповiдно (20,0 ± 1,0) МПа, та (2,0 ± 1,0) МПа.
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10.7. Герметичність при вакуумметричному тиску

Закрутіть вентиль балона. Відкрийте отвір надлишкового клапана. Створіть в системі 
респіратора вакуумметричний тиск близько 900 Па. Через 2-3 хв понизьте цей тиск до 800 Па, 
запустіть секундомір і спостерігайте за показаннями манометра приладу. Якщо падіння тиску 
перевищує 80 Па/хв, знайдіть і усуньте витікання та повторіть перевірку.

Порядок перевірки Час, с Тиск, Па Допустиме падіння 
тиску, Па/хв

Створення розрядження 
в респіраторі - -900 -

Стабілізація тиску 120–180 - -

Проведення випробування 60 -800 80

10.8. Слиновидаляючий насос

Закрутіть вентиль балона. Відкрийте отвір надлишкового клапана. Створіть в системі  
респіратора вакуумметричний тиск близько 900 Па. Через 2-3 хв понизьте цей тиск до 800-700 
Па, три-чотири рази натисніть на грушу слиновидаляючого насоса. Зростання вакуумметричного 
тиску в системі свідчить про справність насоса. Інакше перевірте правильність складання 
впускного і випускного клапанів, а також щільність приєднання гумової груші насоса.

Порядок перевірки Час, с Тиск, Па Кількість натискань 
на грушу

Створення розрядження 
в респіраторі - -900 -

Стабілізація тиску 120–180 - -

Проведення 
випробування 10 збільшення 

розрідження 3-4

10.9. Подача кисню байпасом

Закрийте отвір надлишкового клапана заглушкою, відкрутіть вентиль балона. Натисніть 
до упору кнопку аварійної подачі кисню, визначте за допомогою контрольного приладу 
величину подачі кисню. За необхiдностi повторіть перевірку при тиску в балоні 3 МПа. 
Якщо величина додаткової подачі виходить за допустимі межі від 60 до 150 л/хв, замініть  
кисневорозподільчий блок.

Порядок перевірки Тиск у балоні, МПа Mін. витрата, л/хв Макс. витрата, л/хв

Проведення 
випробування 20,0±1,0 60 150

Проведення 
випробування 3,0±0,5 60 150

Подальші випробування проводять без викоритання контрольного приладу.

 ПРИМІТКА!
Використовуйте змiннi балони під час проведення перевірки і регулювання тиск в яких має бути  
вiдповiдно (20,0 ± 1,0) МПа, та (3,0 ± 1,0) МПа.
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10.10. Перекриття капілярної трубки манометра

Відкрутіть вентиль балона, закрийте перекривний вентиль, а потім закрутіть вентиль балона. 
Випустіть кисень із кисневорозподільчої системи через аварійний клапан і спостерігайте за 
показаннями манометра респіратора. Величина падіння тиску в капілярній трубці не повинна  
еревищувати 2,0 МПа/хв.

Порядок перевірки Час, с Допустиме падіння тиску, МПа/хв

Проведення випробування 60 2

10.11. Клапан вдиху і видиху

Для перевірки герметичності клапана вдиху надіньте маску, або загубник, перетисніть шланг 
видиху і спробуйте видихнути в систему. Якщо видих неможливий, клапан вдиху вважається 
герметичним. Для перевірки герметичності клапана видиху перетисніть шланг вдиху і 
спробуйте вдихнути газову суміш із системи респіратора. Якщо вдих неможливий, клапан 
видиху вважається герметичним.

10.12. Сигнал у разі відсутності кисню

Відкрутіть вентиль кисневого балона, після короткого звукового сигналу закрутіть вентиль 
балона. При зниженні тиску до величини (5,5 ± 0,5) МПа повинен бути чути короткочасний 
чіткий сигнал. Якщо тиск спрацьовування сигнального пристрою відрізняється від заданої 
величини, необхідно замінити сигнальний пристрій.

10.13. Сигнал у разі відсутності кисню

Для перевірки роботи механічного сигнального пристрою відсутності кисню в 
кисневорозподільчій системі при закритому вентилі балона зробіть глибокий видих у 
респіратор, а потім вдих. Якщо звуковий сигнал, який створюється пристроєм при вдиху, 
добре чути, це свідчить про справність механічного звукового пристрою. При відкритому 
вентилі балона і наявності кисню в системі звуковий сигнал під час дихання в респіраторі не 
повинен працювати.

10.14. Регулювання легеневого автомата

Зніміть ковпак із легеневого автомата, витягніть сітку і пластиковий ковпак із регулювального 
гвинта. Відпустіть фіксуючий гвинт. Повторіть процедуру перевірки вакуумметричного 
тиску відкриття легеневого автомата. Повертайте гайку за годинниковою стрілкою, якщо 
тиск спрацьовування вище норми, і проти годинникової стрілки, якщо тиск спрацьовування 
нижче норми. Встановіть вакуумметричний тиск спрацьовування легеневого автомата  
в діапазоні від -100 до -300 Па. Затягніть фіксуючий гвинт, встановіть сітку і пластиковий 
ковпак, встановіть ковпак легеневого автомата.

Після налаштування або обслуговування легеневого автомата слід виконати перевірку 10.6. 
Продуктивність легеневого автомата.

10.15. Регулювання постійної подачі кисню

Вийміть кисневорозподільчий блок із респіратора і приєднайте його до приладу УКП-5  
за допомогою перехідника. Приєднайте заправлений кисневий балон до кисневорозподільчого 
блока. Відпустіть фіксуючий гвинт і повторіть процедуру перевірки постійної подачі кисню. 
Повертайте гайку редуктора за годинниковою стрілкою, якщо потік вище норми, і проти 
годинникової стрілки, якщо потік нижче норми. Встановіть значення постійної подачі в межі  
1,3-1,5 л/хв. Затягніть фіксуючий гвинт. Після установки кисневорозподільчого блока  
в респіратор повторіть процедуру перевірки.
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11. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ В РЕСПІРАТОР
11.1. Надягання респіратора

Покладіть респіратор на тверду горизонтальну поверхню підвісною системою вгору або 
встановіть перед собою на землю підвісною системою від себе. Шлангову систему покладіть 
на ранець. Розстебніть поясний пасок, послабивши натяг кінцевих і плечових ременів.

• Просуньте руки в плечові паски і візьміть респіратор за корпус.

• Підніміть респіратор над головою таким чином, щоб дихальні шланги опинилися на 
грудях.
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• Переконайтеся, що плечові паски знаходяться з внутрішнього боку ліктів, і дозвольте
респіратору зісковзнути на плечі.

• Відрегулюйте висоту посадки респіратора на корпусі за допомогою кінцевих пасків.

• Застебніть поясний пасок і підтягніть його до комфортного положення.
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11.2. Включення в респіратор

 УВАГА!
Включення в респіратор робіть зі знятим головним убором і без каски.

Включення в респіратор проводите в такій послідовності:

• Надіньте маску.

• Для цього потрібно послабити головні паски.

• Притримуючи оголів’я покладіть підборіддя у виїмку в масці і надіньте на голову  
паски маски.

• Затягніть і відрегулюйте головні паски в зазначеному порядку.
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• Для перевірки щільності посадки повинен бути проведений контроль герметичності. 
Для цього з’єднувальний елемент маски щільно закрийте долонею руки (перевірка 
долонею руки) або за підключеної маски до респіратора, перетисніть руками шланги 
вдиху і видиху. При вдиху має створюватися розрідження і не повинно бути підсосу 
повітря. При видиху повинен створюватися надлишковий тиск і повітря не повинне 
виходити під ущільнювальним рантом. Контроль герметичності необхідно проводити 
перед кожним використанням.

• Зафіксуйте манометр на лямці за допомогою карабіна.

• Відкрутіть до відмови вентиль балона.

• Поверніть маховичок вентиля в зворотню сторону на 180о.

• Зніміть заглушку сполучної коробки і підключіть маску.

• Надіньте каску.
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При використанні респіратора з мундштучною коробкою (загубник з носовим зажимом), 
включення потрібно робити в такій послідовності:

• Розправте головний гарнітур і зніміть чохол із загубника.

Надіньте гарнітур на голову так, щоб довгий пасок знаходився на потилиці, а короткі – уздовж 
скронь. При цьому фіксуюючі гачки повинні бути спрямовані назовні.

За необхідності – від’єднайте головний гарнітур від мундштучної коробки та попередньо 
відрегулюйте паски.

• Приєднайте загубник за допомогою фіксуюючих гачків, відрегулюйте головні паски в
зазначеному порядку, тримаючи загубник в роті та дихаючи через ніс.

Зафіксуйте манометр на лямці за допомогою карабіна. 

• Відкрутіть до відмови вентиль балона.

• Поверніть маховичок вентиля в зворотню сторону на 180о.

• За необхідності надіньте протидимні окуляри.

• Перед початком роботи – надіньте носовий затискач і каску.
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 ПРИМІТКА!
Для захисту очей разом із загубником застосовують протидимні окуляри.

Перед використанням респіратора зробіть його поверхневу перевірку для визначення 
працездатності основних вузлів.

11.3. Поверхнева перевірка респіратора

Під час поверхневої перевірки респіратора необхідно переконатися в:

• справності сигналу відсутності кисню (за наявності);

• герметичності респіратора з мундштучною коробкою або маскою;

• працездатності (герметичності) дихальних клапанів;

• справності легеневого автомата;

• справності байпаса;

• справності надлишкового клапана;

• достатності запасу кисню;

• справності сигналу зниження тиску в балоні нижче 5,5 МПа;

• справності сигнального свистка.

Рекомендації щодо проведення поверхневої перевірки 
наведені в ДОДАТКУ №2. 
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12. РОБОТА В РЕСПІРАТОРІ
Працюючи в респіраторі, необхідно чітко слідувати вказівкам і виконувати правила безпеки 
при роботі в середовищі, непридатному для дихання.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
Невиконання правил і вказівок, наведених нижче, може призвести до серйозних травм або загибелі.

• Не стискайте груди і живіт пасками, щоб не заважати нормальному диханню.

• Чергуйте роботу із періодами відпочинку, кількість і тривалість яких повинен
встановлювати старший командир.

• Якщо при незначному навантаженні з’явилися симптоми: прискорене дихання або
головний біль, стук у скронях, кислий присмак у роті (що свідчить про надлишок
вуглекислого газу в системі респіратора) – негайно продміть дихальний мішок
киснем за допомогою байпаса, перемкніться на допоміжний респіратор чи будь-який
інший ЗІЗОД.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
Високий вміст CO2 в дихальній суміші може завдати тяжкої шкоди організму або призвести до загибелі.

• У разі виникнення несправності або збою в роботі респіратора і неможливості їхнього
усунення негайно припиніть роботу і виходьте з непридатного для дихання середовища.

• Під час роботи в респіраторі, що передбачає значне фізичне навантаження, необхідно
правильно її дозувати, стежити за диханням, не допускати зриву дихання і більшої, ніж
передбачено, витрати кисню.

УВАГА!
Слід припинити або сповільнити рух у разі появи прискореного поверхневого дихання, викликаного 
надмірним фізичним або нервовим напруженням.

• Якщо стався підсос повітря в систему респіратора з навколишньої атмосфери чи
погіршилося самопочуття, продміть респіратор киснем за допомогою байпаса. При
правильному включенні в респіратор і відсутності підсосів під час роботи періодична
продувка респіратора не потрібно.

• Через кожні 40-60 хв роботи слід видаляти слину і вологу зі сполучної коробки за
допомогою гумової груші.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
Не зловживайте можливістю користування байпасом, оскільки це призводить  
до швидкої витрати кисню.

• Виключення з респіратора в атмосфері, непридатній для дихання, навіть короткочасні,
категорично заборонені.

• Контролюйте запас кисню в балоні за манометром. Якщо необхідно, на час перевірки
за допомогою самозатягувального кільця послабте правий плечовий ремінь.

• Під час роботи в умовах низької температури входьте в загазованне середовище
тільки після підігріву диханням сполучної коробки, дихальних клапанів і ХП-В у патроні
респіратора.

• Під час роботи в умовах низької температури можливе зменшення часу захисної дії
респіратора через погіршення сорбційних властивостей ХП-В.

• Не допускайте охолодження респіратора під час виїзду на ліквідацію аварії, перевозьте
його в утепленому автомобілі.
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• Ведіть роботи виключно в респіраторі з ретельно просушеними вузлами повітровідвідної 
системи.

• Не вимикайтеся з респіратора під час відпочинку в місцях з температурою навколишнього 
середовища нижче 0 °С.

• Не перевищуйте встановлену тривалість роботи в респіраторі.

• Під час роботи в умовах високої температури (більше плюс 26 °С) використання 
охолоджувального елемента обов’язкове.

Конструкція респіратора передбачає можливість самостійно проводити спорядження 
холодильника охолоджувальним елементом без виключення з респіратора. Для цього, не 
знімаючи і не від’єднуючи маски та не виймаючи загубник, зніміть ранець респіратора через 
голову, покладіть його перед собою на грунт або на будь-який плоский предмет (стіл, ящик) і 
спорядіть холодильник охолоджувальним елементом, продовжуючи нормально дихати.

Для спорядження холодильника респіратора льодовим брикетом витягніть брикет з термоса 
разом із формою. Перекиньте форму «догори ногами», візьміть брикет, що випав, вкладіть у 
холодильник респіратора і щільно закрийте гумовою кришкою, щоб при таненні льоду вода не 
виливалася з холодильника.

Можливий і інший спосіб спорядження, коли користувачі, не виключаючись із респіраторів, 
споряджають холодильники один одного. Для цього зніміть з правого плеча плечовий пасок 
і відтягніть праву частину ранця респіратора зі спини. Другий користувач в цей час повинен 
закласти охолоджувальний елемент у холодильник і закрити гумовою кришкою.
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13. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ РЕСПІРАТОРА  
І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯЯ
13.1. Несправності під час роботи

Несправність Шляхи усунення Примітки

Пошкодження дихальних 
шлангів

Додайте кисень в систему 
респіратора байпасом або 
перемкніться на інший респіратор

Вийдіть із непридатного для 
дихання середовища

Підвищення опору вдиху Додайте кисень в систему 
респіратора байпасом, огляньте 
шланг видиху, усуньте причину 
стискання

Якщо причину усунути не 
вдалося, перемкніться на 
інший респіратор і вийдіть із 
непридатного для дихання 
середовища

Підвищення опору видиху Додайте кисень в систему 
респіратора байпасом, огляньте 
шланг видиху, усуньте причину 
стискання

Несправність 
кисневорозподільчого блоку або 
легеневого автомата

Перемкніться на інший респіратор. У 
разі відсутності іншого респіратора 
періодично подавайте кисень у 
дихальний мішок байпасом таким 
чином, щоб на початку вдиху мішок 
був наповнений киснем

Вийдіть із непридатного для 
дихання середовища

Швидка втрата кисню Перемкніться на інший респіратор

Витік через капілярну трубку Закрутіть перекривний вентиль

Примерзання дихальних кла-
панів до сідел

Перемкніться на інший респіратор

Заповнення льодом каналів 
високого тиску

Перемкніться на інший респіратор

Замерзання слиновидаляючого 
насоса

Перемкніться на інший респіратор

13.2. Несправності під час перевірки

Несправність Причина Шляхи усунення

Респіратор не герметичний при 
надмірному тиску

Негерметичне приєднання 
респіратора до контрольного 
приладу

Перевірте прокладки  
і ущільнення на штуцерах 
контрольного приладу і в місці 
приєднання

Нещільно затягнуті з'єднання 
повітровідвідної системи

Перевірте прокладки і за 
необхідності затягніть з'єднання

Негерметичні вузли 
повітровідвідної системи

Встановіть заглушки на штуцери 
дихального мішка, окремо від 
ранця під'єднайте повітровідвідну 
систему до контрольного приладу 
і створіть тиск 800 Па в системі. 
Зануренням у воду виявте місце 
витоку й усуньте його

Негерметичний вентиль балона Замініть балон із вентилем
Негерметична 
кисневорозподільча система

Зверніться в авторизований 
сервісний центр для заміни 
пошкодженого вузла
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Несправність Причина Шляхи усунення

Респіратор не герметичний при 
вакуумметричному тиску 

Негерметичне з'єднання вен-
тиля балона з ніжкою киснево-
розподільчого блока

Відключіть балон від респіратора, 
огляньте гумову прокладку і за 
необхідності замініть її

Витік кисню з балона через 
вентиль в систему респіратора

Обмилюванням перевірте 
герметичність перекриття сідла 
клапаном запірного вентиля 
балона, за необхідності замініть 
балон з вентилем

Негерметичний вентиль 
балона (підсмоктування через 
сальникове ущільнення)

Замініть сальникове ущільнення 
або замініть балон з вентилем

Негерметичний вентиль балона Замініть балон з вентилем

Негерметична 
кисневорозподільча система

Зверніться в авторизований 
сервісний центр для заміни 
пошкодженого вузла

Постійна подача кисню – вище 
норми

Витік кисню через клапанний 
пристрій аварійного клапана  
чи основний клапан 
легеневого автомата

Зверніться в авторизований 
сервісний центр для заміни 
пошкодженого вузла

Постійна подача кисню – нижче 
норми

Засмічений дозуючий отвір 
кисневорозподільчого блока або 
його фільтр

Зверніться в авторизований 
сервісний центр для заміни 
пошкодженого вузла

Знижений тиск кисню в камері 
редуктора через усадку пружини

Відрегулюйте постійну подачу 
кисню за допомогою головки 
редуктора

Недостатня подача кисню 
легеневим автоматом

Засмічені фільтри редуктора 
або ніжки кисневорозподільчого 
блока

Зверніться в авторизований 
сервісний центр для заміни 
пошкодженого вузла

Недостатня пропускна здатність 
клапанного пристрою редуктора

Зверніться в авторизований 
сервісний центр для заміни 
пошкодженого вузла

Знижений тиск в камері 
редуктора через усадку 
пружини редуктора

Відрегулюйте тиск  
в камері редуктора

Самовільна безперервна робота 
легеневого автомата

Не надіта гумова трубка.  
Не надіта прокладка на трубку.

Надіньте трубку  
чи прокладку.

Легеневий автомат не 
спрацьовує

Мембрана не перекриває сопло 
через потрапляння під неї 
стороннього тіла

Огляньте мембрану і усуньте 
несправність

Перекіс мембрани при складанні Усуньте перекіс мембрани

Легеневий автомат 
відкривається і працює 
за вакуумметричного й 
надлишкового тисків більше  
300 Па або менше 100 Па

Усадка регулюючих пружин Зніміть поліетиленовий ковпак, 
ковпачок із сіткою, відпустіть 
стопорний гвинт і зробіть 
регулювання легеневого 
автомата регулюючою гайкою. 
Якщо регулювання провести 
не вдається, зверніться в 
авторизований сервісний центр 
для заміни пошкодженого вузла
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Несправність Причина Шляхи усунення

Недостатня подача кисню 
байпасом

Недостатня пропускна здатність 
клапанного пристрою байпаса

Зверніться в авторизований 
сервісний центр для ремонту чи 
заміни пошкодженого вузла

Витік кисню через 
перекривний вентиль 
капілярної трубки манометра

Деформація мембран 
перекривного вентиля

Зверніться в авторизований 
сервісний центр для ремонту чи 
заміни пошкодженого вузла

Витік кисню в магістралі 
«капілярна трубка – манометр»

Зверніться в авторизований 
сервісний центр для ремонту чи 
заміни пошкодженого вузла

Безперервно працює звуковий 
сигнал за будь-якого тиску 
кисню в балоні

Пошкоджене ущільнююче кільце 
сигнального пристрою

Замініть ущільнююче кільце 

У разі досягнення 
налаштованого порога 
спрацьовування 5,5 ± 0,5 Мпа 
звуковий сигнал відсутній

Засмітилися отвори  
на штоку

Зверніться в авторизований 
сервісний центр для ремонту чи 
заміни пошкодженого вузла

Надлишковий клапан 
відкривається і працює за 
тиску менше 100Па

Ослаблення регулюючої 
пружини надлишкового клапана

Замініть регулюючу пружину 
надлишкового клапана

Потрапляння частинок ХП-В між 
клапаном і гумовою подушкою 
чи фасонним гумовим кільцем і 
денцем

Видаліть часточки ХП-В, 
промийте і просушіть клапан, 
гумову подушку, фасонне кільце 
і денце

Надлишковий клапан 
відкривається і працює за 
тиску понад 300 Па

«Залип» зворотний клапан через 
неякісну мийку та просушування

Розберіть надлишковий клапан, 
промийте струменем води, а потім 
просушіть зворотний клапан і 
місце прилягання цього клапана 
до мембрани

14. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 
РЕСПІРАТОРА
Зберігайте респіратор в сухому опалювальному приміщенні за температури від плюс 5 до 
плюс 40 °С і відносній вологості не більше 80%, окремо від горючих речовин та речовин, що 
сприяють корозії металу, на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів, захищайте від 
прямих сонячних променів.

Під час зберігання і транспортування респіратора з приєднаною маскою, маска повинна 
зберігатися в сумці, а у разі приєднаного мундштука, на загубник повинен бути вдягнений 
чохол.

У разі зберігання і транспортування респіратора без маски, або загубника на сполучну коробку 
повинна бути встановлена заглушка. 

Упакований респіратор транспортуйте закритим видом транспорту (закриті залізничні вагони, 
закриті автомобілі, літаки) за температури від мінус 60 до плюс 50 °С і відносній вологості до 
100% за плюс 25 °С.

Респіратор транспортуйте до місця призначення в ящику, стінки, дно і кришка якого всередині 
викладені губчастою пластиною чи гумою товщиною 15-20 мм. Респіратор встановіть у комірку 
вертикально шлангами вгору.

 ПРИМІТКА!
Дихальний апарат P-30EX повинен зберігатися та транспортуватися тільки в упаковці, наданій 
виробником. При недотриманні правил зберігання і транспортування респіратора, описаних вище, 
DEZEGA відповідальності за роботу респіратора не несе.
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15. МАРКУВАННЯ
На корпусі дихального апарату, розмiщена табличка (шильда) з наступною інформацією:

Вузли за запчастини дихального апарату, прийняті відділом технічного контролю, маркуються 
безпосередньо на їх поверхнi, вiдповiдним знаком (клеймом) та власним серiйним номером. 
Перелік деталей (вузлів) та серiйних номерів розміщено в формулярi респiратора.

16. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА, ТЕРМІН СЛУЖБИ Й
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Виробник гарантує відповідність респіратора вимогам технічних умов і вимог, викладених  
у договірних документах, при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання  
та експлуатації, зазначених у даній інструкції.

Гарантійний термін експлуатації респіратора, що поставляється на експорт – 12 місяців  
із моменту проходження через державний кордон.

Термін служби респіратора – 10 років.

Допускається зберігання респіратора на складі заводу-виробника, або постачальника не 
більше двох років із дати виробництва. Дата виробництва респіратора вказана на табличці, 
розміщеній на ранці респіратора, а також у формулярі.

У разі зберігання респіратора на складі заводу, або постачальника більше одного року 
проводиться передпродажна перевірка з внесенням інформації про повторну перевірку в 
супровідну документацію (формуляр).

У даному випадку термін служби респіратора має визначатися від дати проведення  
повторного огляду.

 УВАГА!
При недотриманні правил зберігання, транспортування й експлуатації респіратора, описаних вище, 
DEZEGA відповідальності за роботу респіратора не несе.

Торгова марка

Серійний номер
Маркування відповідності 

Довідковий стандарт, що 
використовується для 
розробки та сертифікації ЗІЗ, 
клас, тип та категорія ЗІЗ

Назва продукту

Місце походження

Спеціальні символи

Ідентифікаційний номер уповноваженого 
органу залученного до процедури контролю

Дата виготовлення у форматі 
MM - місяць та РР - рік

Символ «T» між серійним 
номером та датою 

виготовлення відповідно до 
місця походження – Туреччина

Ідентифікація 
виробника

Шифр позначення 
комплектації (артикул)
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17. УТИЛІЗАЦІЯ
Наведений вище символ означає, що відповідно до місцевих законів та правил, 
продукти, позначені цим символом, повинні утилізуватися окремо від побутових 
відходів. Коли закінчиться термін експлуатації виробу, віднесіть його до пункта 
збору, визначеного місцевою владою. Роздільне збирання та переробка 
дихального апарату під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси та 
забезпечить його безпечну для здоров’я людини та навколишнього середовища 
переробку.

17.1. Утилізація витратних матеріалів
Відпрацьований поглинач CO2 (ХП-В) має слаболужну реакцію.

Підлягає утилізації, згідно з відповідними вимогами нормативно-технічних документів 
країн, де застосовується респіратор. Подальшу інформацію можна отримати в місцевих 
адміністративних установах.

17.2. Утилізація комплектуючих
Утилізація вузлів і деталей респіратора проводиться відповідно до вимог нормативно-технічних 
документів (з утилізації компонентів, із яких складаються вузли) країн, де застосовується 
респіратор.

Процедура утилізації балона аналогічна процедурі утилізації інших вузлів респіратора або 
проводиться відповідно до супровідної документації на балон.

Зв’яжіться з місцевим представником у вашій країні або зателефонуйте  
до головного офісу DEZEGA для отримання інформації  

про сервісний центр у вашому регіоні 

Юридична адреса підприємства-виробника.

DEZEGA SP GUVENLIK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S

Юридична адреса: Zafer Sb Mahallesi Nilufer Sok. No:30,

35410, Izmir / Geziemir

тел/факс: +90(232)251-03-94, +90(232)252-03-94;

e-mail: turkey@dezega.com
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ДОДАТОК 1 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Замовлення P-30EX
Приклад позначення дихального апарату в технічній документації та при замовленні: 

'Респіратор ізолюючий регенеративний на стисненому кисні Р-30ЕХ, R-240P-DC22TS'. 

Повний артикул - R-240P-DC22TS-UAUAUA-K-10-10-1

Розшифровка артикула: R-240P-DC22TS-UAUAUA-K-10-10-1
Тип дихального аппарата:

R – Регенеративний;
Номінальний час захисної дії:

240 – номінальний час захисної 
дії в хвилинах, при виконнаі  
роботи середньої тяжкості;

Матерiал корпуса:
P – Пластик;

Лицьова частина:

C - повнолицьова маска DEZEGA D-VISION 
та мундштучна коробка з носовим  
затискачем, головним гарнітуром 
та протидимними окулярами;
D - повнолицьова маска DEZEGA D-VISION;
Z - повнолицьова маска ZIR-1;

Балон:
C – Композитний;

Сигнали:
2 – Закритого балона і низького тиску;

Патрон регенеративний:
2 – для Р-30ЕХ;

Матерiал мiшка дихального:
T – Гума-тканина;

Щиток:
S – Нержавіюча сталь;

UA – Відповідність законодавчим та нормативним вимогам України;
UA – Мова супровідної документації;

UA – Позначення клієнта чи країни 
(XX - змінна, відповідно до договору поставки)

К – Тип пакування, картонна коробка; 
10 – Строк зберiання, рокiв; 

10 – Cтрок служби, рокiв;
1 – Гарантiний термiн, рокiв.

(XX - змінна, відповідно до договору поставки)

A - повнолицьова маска ZIR-1 та мундштучна 
коробка з носовим  затискачем, головним 
гарнітуром та протидимними окулярами;

обов'язкова частина                службова частина



Р-30ЕХ ДСТУ EN 145:2003 DEZEGA

44

ОБСЯГ ПОСТАВКИ
P-30EX поставляється у відповідності до описаного вище зразка замовленя й артикула та з 
мінімальним повним набором, описаним далi:

Респіратор ізолюючий регенеративний на стисненому 
кисні Р-30ЕХ 1 шт.

Лицьовi частини* 1 шт.

Комплект запасних частин 1 комплект

Комплект інструменту і приладдя** (за окремим замовленням) 1 комплект

Формуляр 1 шт.

Інструкція з експлуатації 1 шт.

Упаковка 1 шт.

* Для використання з дихальним апаратом доступні різні комбінації лицьових частин.
При постачанні дихальний апарат укомплектований повнолицьовою маскою. Додатково до 
маски, на замовлення користвуача, надається коробка з загубником, протидимними окулярами 
та головним гарнітуром у відповідностi iз замовленням та артикулом.

** Iнструменти та аксесуари, а також запаснi запчастини, що постачаються за окремим 
замовленням, можуть мати спiьну з респiратором упаковку (де це доречно), або постачатися в 
ндивiдуальнiй або груповiй упаковцi окремо. 
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Запасні вузли, інструменти та приладдя, аксесуари, а також запчастини, що поставляються 
заводом по окремому замовленню, наведенi далi.

Патрон регенеративний запасний 
P30.07.050

Патрон поставляється порожнім, із заглушками, 
встановленими на патрубки.

P30.08.800 комплект заглушок 
(для замовлення окремо):

a. Заглушка P12.20.00.003           1 шт.

b. Прокладка Р30.07.012 1 шт.

c. Прокладка Р30.07.013             1 шт.

d. Заглушка P12.20.00.004    1 шт.

e. Прокладка Р30.07.014 1 шт.

f. Заглушка Р30.07.011 1 шт.

Балон із вентилем запасний 
P30.07.020-02 (EU)

Балон поставляється порожнім, із пробкою 
встановленою на патрубок клапана. 
Матеріал – композит.

Мішок дихальний запасний 
P30.24.000

Дихальний мішок постачається із встановленим 
«пристроєм сигналу вiдсутностi кисню». 
Матеріал - гумова тканина (чорний).

Мішок дихальний запасний 
P30.29.000

Дихальний мішок постачається із встановленим 
«пристроєм сигналу вiдсутностi кисню». 
Матеріал - гума (сiрий).

Комплект інструменту і приладдя 
P30.08.000-02

Інструменти для обслуговування та 
налаштування:

1. P30.08.300 Перехідник 1 шт.

2. P30.08.003 Заглушка 1 шт.

3. P30.08.005 Заглушка 1 шт.

4. P30.08.400 Пристрій натяжний   1 шт.

5. P30.08.100 Ущільнювач 1 шт.

6. P30.08.004 Лiйка       1 шт.
7. P30.08.030 Пробка 1 шт.

8. Комплект ключів 1 комплект

a. Гайковий ключ P12.18.00.004   1 шт.

b. Шестикутний гайковий
ключ P12.18.01.000 1 шт.

c. Спеціальний ключ P30.08.001  1 шт.

d. Викрутка P30.08.002 1 шт.

e. Сумка P30.09.010 1 шт.

c

a

d

b

e

f

2

3

1

4

5
6

7

8

c

d

e

a

b

9

f

g
9. Термос 1 шт.

f. Кришка P30.08.208 6 шт.

g. Форма P30.08.203 6 шт.
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Аксесуари

Капілярна трубка з манометром 
P30.00.300-01 
Заміну повинна проводити лише 
уповноважена виробником особа

Запасна капілярна трубка P30.07.040 
Запасний манометр P30.07.030

Повнолицьова маска DEZEGA D-VISION MD 
SKTB.08.MD.00.00.000 
Призначена для використання в якості 
основної лицьової частини, (доступна до 
замовлення в рiзних розмірах та з власними 
аксессуарами).

Коробка з загубником та носовим 
затискачем Р30.05.040А 
Призначений для використання в якості 
додаткової лицьової частини замість 
повнолицьової маски.

Головний гарнітур (Наголовник) 
P12.17.00.000 
Використовується разом з коробкою з 
загубником для її закріплення на голові, пiд 
час використання респiратора.

Протидимнi окуляри P12.23.00.000 
Використовується для захисту очей від 
диму (у разi використання у якостi 
лильових частин коробки з загубником)

DEZEGA Clear-Vision, 100 ml 
21.200-3/D-RUEU-2 
Засіб проти запотівання (спрей), 100 мл
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DEZEGA DH 1000, 04.DH1‐EUEN‐5‐1 
Голова (муляж голови) для підключення 
маски до контрольного пристрою

DEZEGA D-Tight, EBV250/D‐RUEN‐3 
Гель для підвищення герметичності з’єднання 
корпусу муляжа голови і маски та зменшення 
зносу гумових деталей муляжа. 

DEZEGA CheckUp DC2-1111-1000-F  
Багатоцільовий цифровий пристрій перевірки 
дихальної апаратури DEZEGA CheckUp

Сумка для маски SKTB.08.MD.12.04.000 
Для зберігання масок

Заглушка SKTB.08.MD.12.03.000 
Для закривання отвору маски пiд час 
перевірки її на герметичність 

Гвинт МП.03.01.000 
Для заглушки SKTB.08.MD.12.03.000, з 
нарiззю 5/16" 

Спеціальний гвинт Р30.05.120А 
Для підключення маски до дихального 
апарату, з нарiззю 5/16"

Адаптер УКП5.05.00.060-01 
Адаптер для підключення дихального 
апарату до контрольного приладу УКП-5
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Комплект запасних частин P30.07.000-04

№ Найменування Кількість

1 Клапан дихальний Р30.23.000 1

2 Пружина P12.02.00.012 1

3 Кільце ущільнювальне Р12.02.00.038 2

4 Мембрана P12.02.04.000 1

5 Кільце прокладкове Р12.05.00.003 2

6 Кришка P30.00.058 1

7 Кільце P30.00.203 1

8 Прокладка P30.00.205 1

9 Пружина P30.00.263 1

10 Пружина P30.00.501 1

11 Клапан грибковий P30.00.504 1

12 Мембрана P30.00.520 1

13 Шайба P30.00.909 1

14 Прокладка P30.00.911 1

15 Втулка P30.00.952 1

16 Кільце P30.01.303 1

17 Прокладка P30.01.305 1

18 Дюза P30.01.306 1

19 Мембрана P30.02.005 4

20 Пружина P30.02.009 1

21 Мембрана P30.02.040 1

22 Прокладка P30.03.105 1

23 Прокладка P30.03.106 2

24 Клапан P30.05.002 1

25 Кільце P30.05.003 1

26 Кільце P30.05.004 3

27 Груша P30.05.005 1

28 Клапан P30.05.006 1

29 Кільце P30.05.015A 1

30 Пробка P30.08.030 1

31 Кільце стопорне P30.16.003 2

32 Кільце 003-006-19-2-2 ДСТУ 18829-2017/ДСТУ 9833-73 2

33 Кільце 004-007-19-2-2 ДСТУ 18829-2017/ДСТУ 9833-73 6

34  Кільце 007-010-19-2-2 ДСТУ 18829-2017/ДСТУ 9833-73 2

35 Кільце 009-012-19-2-2 ДСТУ 18829-2017/ДСТУ 9833-73 4

36  Кільце 018-021-19-2-2 ДСТУ 18829-2017/ДСТУ 9833-73 1

Каталог деталей і вузлів респіратора можна замовити у дилера DEZEGA 
у вашому регіоні або завантажити з сайту www.dezega.com
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ДОДАТОК №2
Рекомендації щодо проведення поверхневої перевірки респіраторів

Справність сигналу відсутності кисню
При надітій масці (або тримаючи загубник в ротi), не відкручуючи вентиль кисневого балона, 
наповніть дихальний мішок, зробивши кілька вдихів з атмосфери і видихів у респіратор. 
Потім зробіть вдих із респіратора. При цьому повинен чутися звуковий сигнал.

Герметичність респіратора 
(з маскою)
При надітій масці відсмокчіть повітря з системи респіратора до можливої межі, затисніть рукою 
шланг видиху і зробіть кілька вдихів із системи респіратора з видихами в атмосферу. Видихи в 
атмосферу здійснюйте шляхом відтягування краю маски. Якщо після затримки дихання на 3-5 
с подальше відсмоктування неможливе, то респіратор із маскою герметичний.

(з мундштуком)
При використанні мундштука виконайте ту ж саму процедуру, як описано вище, видихаючи в 
атмосферу через ніс. Затискач для носа має  бути знятий. Якщо після затримки дихання на 
3-5 секунд подальше всмоктування неможливе, дихальний апарат з мундштуком герметичний.

Роботоспроможність (герметичність) дихальних клапанів
Затисніть рукою шланг вдиху і спробуйте вдихнути. Якщо клапан справний, вдих неможливий.

Затисніть рукою шланг видиху і спробуйте видихнути. Якщо клапан справний, видих 
неможливий.

Справність легеневого автомата
Відкрутіть до відмови вентиль балона.

Поверніть маховичок вентиля у зворотній бік на 180°.

Зробіть кілька вдихів із системи респіратора до спрацьовування легеневого автомата, 
відтягуючи край маски під час видиху. Видихайте в атмосферу через ніс у разі  використанні 
мундштука, затискач для носа, у такому разі, має  бути знятий.
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Справність байпаса
Натисніть кнопку байпаса. Різкий шиплячий звук, що виникає в результаті потрапляння в 
дихальний мішок кисню, і підпір кисню в масці свідчать про справність байпаса.

Справність надлишкового клапана 
Вдихаючи з атмосфери і видихаючи в апарат, наповніть дихальний мішок повітрям до моменту 
спрацьовування надлишкового клапана. Справний надлишковий клапан повинен відкриватися, 
не викликаючи значного опору диханню.

Перевірка достатнього запасу кисню
При відкрученому вентилі балона за допомогою манометра перевірте тиск, який має 
дорівнювати робочому (20,0 ± 1,0) МПа.

Справність сигналу зниження тиску в балоні нижче 5,5 МПа
Закрутіть вентиль балона і спостерігайте за допомогою манометра за падінням тиску в 
респіраторі. При досягненні 5,5 МПа повинен чутися свист, який припиниться при подальшому 
зниженні тиску в системі респіратора.

Справність сигнального свистка
Різко натисніть на мембрану сигнального свистка. При цьому повинен чутися свист.

Якщо не виникає сумнівів у справності респіратора, вважайте його придатним для застосування 
в непридатній для дихання атмосфері.
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№ Найменування Кількість

1 Кільце Р30.05.015А 1

2 Клапан Р30.05.006 1

3 Кільце Р30.05.004 2

4 Кільце Р30.05.003 1

5 Клапан Р30.05.002 1

6 Клапан дихальний Р30.23.000 2

7 Клапан Р30.03.120 1

8 Прокладка Р30.03.105 1

9 Прокладка Р30.03.106 1

10 Прокладка Р12.01.01.009 1

11 Фільтр Р30.02.030 1

12 Клапан редукційний Р30.02.060 1

13 Клапан легеневого автомата Р12.02.03.000 1

14 Мембрана Р12.02.04.000 1

15 Мембрана Р30.02.040 1

16 Мембрана з диском Р12.02.11.000 1

17 Мембрана Р30.02.120 1

18 Кільце ущільнювальне Р12.02.00.038 1

19 Фільтр редуктора Р30.02.050 1

20 Мембрана Р30.02.005 4

21 Прокладка Р30.00.205 1

22 Кільце Р30.00.203 1

23 Кільце прокладкове Р12.05.00.003 2

24 Клапан грибковий Р30.00.504 1

25 Мембрана Р30.00.520 1

26 Пружина Р12.02.00.012 1

27 Прокладка Р30.01.305 1

28 Втулка Р30.00.952 1

29

30

31

32

Кільце 003-006-19-2-2 ДСТУ 18829-2017/ДСТУ 9833-73 1

33

Кільце 004-007-19-2-2 ДСТУ 18829-2017/ДСТУ 9833-73 1

 Кільце 007-010-19-2-2 ДСТУ 18829-2017/ДСТУ 9833-73 1

Кільце 009-012-19-2-2 ДСТУ 18829-2017/ДСТУ 9833-73 2

 Кільце 018-021-19-2-2 ДСТУ 18829-2017/ДСТУ 9833-73 1
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