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ВСТУП
Інструкція розроблена для вивчення призначення, конструкції та принципу роботи саморятівника 
шахтного ізолюючого на хімічно зв’язаному кисні CARBO (далі – CARBO або саморятівник 
CARBO), правил його використання, обслуговування та утилізації.

 УВАГА!
Експлуатація саморятівника CARBO вимагає належних знань та чіткого дотримання цієї 
ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (далі – інструкція). Використовувати CARBO можна виключно за 
призначенням, описаним в цій інструкції. Тільки в цьому випадку використання саморятівника 
гарантує надійний захист органів дихання користувача в аварійній ситуації.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ
Саморятівник CARBO – індивідуальний дихальний апарат для евакуації на хімічно зв’язаному 
кисні з замкнутим контуром дихання поясного та плечового носіння, призначений для захисту 
органів дихання під час евакуації персоналу з непридатної для дихання атмосфери, що містить 
дим, небезпечні гази, а також при недостатній кількості кисню. 

Саморятівник призначений для самостійного носіння, а також для зберігання в пунктах 
переключення на маршрутах виходу.

Саморятівник відповідає всім вимогам ДСТУ EN 13794:2005 та Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту (постанова КМУ від 21.08.2019 №771).

CARBO призначений до використання на об’єктах з непридатною для дихання атмосферою і в 
підземних виробках.

Саморятівник CARBO не застосовується за призначенням під час виконання будь-яких 
регламентних робіт.

Саморятівник CARBO поставляється готовим до негайного застосування, відрізняється 
електростатичною іскробезпечністю і стійкістю до дії відкритого полум’я. 

Саморятівник можна використовувати і зберігати в шахтах будь-якої категорії небезпеки: 
надкатегорійних шахтах, шахтах з підвищеним агресивним виробничим середовищем, що 
характеризується кислими шахтними водами і водами з підвищеним вмістом корозійно-активних 
компонентів: хлор- і сульфат іонів, а також шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугілля 
і газу та інших потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Саморятівник не має обмежень щодо використання, пов’язаних з фізіологічними особливостями 
користувачів.

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Захистіть саморятівник від механічних пошкоджень, які можуть спричинити руйнування 
регенеративного картриджа, кришок та інших компонентів.

Не зберігайте та не залишайте саморятівник на робочих механізмах та обладнанні, а також на 
джерелах тепла. Винятком є перенесення саморятівника під час роботи.

Відкривайте саморятівник лише у випадку надзвичайної ситуації (для використання за 
призначенням).

Тримайте розгерметизовані, використані або пошкоджені саморятівники якомога далі від рідких 
або легкозаймистих матеріалів, палива та мастильних матеріалів.
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Негерметичні саморятівники (відкриті, пошкоджені), в яких кисневмісний продукт має 
прямий контакт з повітрям, повинні бути утилізовані відповідно до Розділу 14 «УТИЛІЗАЦІЯ». 
Забороняється залишати в шахті негерметичні (відкриті) саморятівники.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
У разі пошкодження саморятівника, кисневмісний продукт може спричинити займання вугілля, 
деревини або інших легкозаймистих матеріалів. 

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Основні технічні характеристики саморятівника CARBO вказані у Таблиці 1.

Таблиця 1 – Основні технічні характеристики саморятівника

Назва параметра Значення параметра 

Час захисної дії (ЧЗД) відповідно до ДСТУ EN 13794:2005 при 
легеневій вентиляції, не менше:

- 10 л/хв (в стані спокою при очікуванні допомоги)
- 35 л/хв (нормальна ходьба)

 

180 хв
60 хв1

Опір диханню (вдих або видих) під час експлуатації, не більше 0,75 кПа

Температура газової суміші, що вдихається, не більше 50 0С

Об’ємна частка кисню в суміші, що вдихається, протягом 
номінального ЧЗД, не більше 21%2

Максимальна об ‘ємна частка вуглекислого газу в повітрі,  
що вдихається, не більше

 
3%

Середня об’ємна частка вуглекислого газу в суміші, що 
вдихається, протягом ЧЗД, не більше 1,5%

Об’єм дихального мішка, не менше 6 л

Габаритні розміри (без поясного, та плечового ременів чи чохла), 
не більше: 

- ширина

- висота

- глибина

215 мм

227 мм

106 мм

Вага 2,9-0,1 kg

Температура експлуатації від -5 до +60 оС

Допустима відносна вологість (при +35 °C) при експлуатації 
та зберіганні до 100%

Інформація про термін експлуатації, термін придатності та гарантійний термін вказана в етикетці, що 
постачається з кожним саморятівником.

1. В умовах евакуації ЧЗД може змінюватися, в залежності від навантаження і фізіологічних особливостей 
користувача.

2. Короткочасне зменшення об’ємної частки кисню в суміші, що вдихається, до 17% допускається лише протягом 
перших двох хвилин після активації саморятівника.
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОНТРОЛЮ 
ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ
Перед щоденним використанням саморятівника CARBO, переконайтесь, що такі компоненти не 
пошкоджені:

• накладка на замок стяжної стрічки;

• стяжна стрічка;

• нижня та верхня кришки;

• картридж;

 УВАГА!
Якщо саморятівник не відповідає принаймні одній із зазначених вище вимог, він повинен бути 
вилучений з експлуатації.

• карабіни та фіксатори карабінів;

• бампери;

• індикатори вологості (якщо вони встановлені) не змінили колір на рожевий.

Окрім того, перед щоденним використанням, перевірте рухливість фіксаторів карабінів, 
натискаючи фіксатори у напрямку від центру в сторону до упору обома великими пальцями, 
а потім поверніть їх у вихідне положення.

Регулярний візуальний контроль індикаторів вологості (якщо вони встановлені) дозволяє 
користувачеві контролювати умови роботи саморятівника без будь-якого додаткового  
обладнання. 

Синій колір вказує на нормальний робочий стан саморятівника.

 УВАГА!
Якщо один або обидва індикатори вологості мають рожеве забарвлення, слід негайно перевірити 
саморятівник CARBO на приладі для перевірки герметичності CARBOFit-400.

Рожеве забарвлення індикатора вологості не свідчить про непрацездатність саморятівника, але 
вказує на необхідність перевірки його на приладі для перевірки герметичності CARBOFit-400.

Вилучений саморятівник повинен бути запакований в окремий щільно закритий поліетиленовий 
пакет та відправлений виробнику або уповноваженому місцевому представнику для прийняття 
рішення про подальше його використання.
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1. Нижня кришка
2. Пусковий пристрій
3. Нагрудний ремінь
4. Дихальний мішок
5. Клапан надлишкового тиску
6. Регенеративний картридж
7. Заглушка загубника
8. Швидкороз’ємна пряжка
9. Шийний ремінь
10. Тепловологообмінник
11. Загубник
12. Носовий зажим

13. Верхня кришка
14. Замок стяжної стрічки
15. Захисна накладка
16. Незапітніваючі захисні окуляри
17. Дихальна трубка
18. Стяжна стрічка
19. Фіксатори карабінів*
20. Карабіни*
21. Піктограми процедури включення
22. Бампери
23. Індикатор вологості (опція)
24. Теплозахисний екран

* Для модифікацій CARBO без чохла.

5. КОНСТРУКЦІЯ
Саморятівник CARBO складається з наступних компонентів:
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24
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16
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20
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22

19

Рисунок 1 – Загальна будова 
CARBO
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Рисунок 3 - Місце для нанесення 
індивідуального шахтного номера*

* Для модифікацій CARBO без чохла

6. МЕТОДИ НОСІННЯ
Під час повсякденного використання саморятівник CARBO можна носити на поясному (в чохлі  
або без нього) або плечовому ременях.

Рисунок 2 – Методи носіння CARBO

Перед надяганням саморятівника для щоденного використання, переконайтеся, що поясні та 
плечові ремені правильно відрегульовані.

Використовуйте, будь ласка, Пам’ятку шахтаря для правильного регулювання плечових та 
поясних ременів для комфортного та ергономічного щоденного використання.

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ОБЛІКУ ТА ВИДАЧІ
Перед введенням в експлуатацію проведіть візуальний огляд та перевірте саморятівник CARBO 
на герметичність за допомогою пристрою CARBOFit-400 відповідно до розділу 13 «ІНСПЕКЦІЯ 
І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ» цієї Інструкції.

На прийнятих в експлуатацію саморятівниках 
передбачене місце для нанесення індивідуального 
номера із занесенням його до «Журналу 
реєстрації саморятівників у шахті» (ДОДАТОК В) 
та нанесенням на задній бампер в спеціально 
відведені місця.

Саморятівники індивідуального носіння повинні 
бути закріплені за кожним працівником у 
відповідності до діючих в країні нормативно-
правових актів з техніки безпеки.

Резервні (не індивідуальні) саморятівники 
рекомендується реєструвати в «Журналі обліку 
та видачі резервних саморятівників для робітників 
шахти та сторонніх організацій» (ДОДАТОК С).

Місце для нанесення
індивідуального

шахтного номера
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 УВАГА!
У випадку відсутності запису в «Журналі реєстрації саморятівників на шахті» або в «Журналі обліку 
видачі резервних саморятівників для робітників шахти та сторонніх організацій», назначений 
термін служби саморятівника розраховується від дати виробництва, нанесеної на стяжну стрічку.

Перед спуском в шахту необхідно взяти саморятівник в пункті видачі та зробити його візуальний 
огляд відповідно до Розділу 4 «РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОНТРОЛЮ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ».

Рекомендується зберігати саморятівники в пунктах видачі та пунктах переключення 
в спеціальних стелажах DEZEGA RACK, що поставляються за додатковим замовленням.

При щоденному поясному носінні саморятівника, рекомендується використовувати спеціальний 
шахтний поясний ремінь DEZEGA WAIST BELT, що поставляється за додатковим замовленням.

Саморятівник можна носити на поясному ремені, використовуючи чохол. У випадку 
плечового носіння рекомендується використовувати спеціальний плечовий ремінь 
DEZEGA SHOULDER BELT.

Артикули для замовлення стелажів та ременів вказані в «Переліку вузлів та деталей 
саморятівника CARBO, що поставляються за замовленням користувача» (ДОДАТОК А).

Забороняється залишати саморятівник поряд з приладами, що випромінюють тепло, мити водою 
та використовувати у якості опори, для сидіння і т. д. При необхідності очистити саморятівник, 
його можна протерти вологою ганчіркою.

8. ПРИНЦИП ДІЇ
Під час відкривання замка саморятівника CARBO пусковий пристрій активується автоматично, 
в результаті чого починає виділятися кисень, а також тепло та волога. Після чого необхідно 
зняти та відкинути верхню та нижню кришки вбік. Кисень, що виділяється після спрацювання 
пускового пристрою, заповнює дихальний мішок, що забезпечує можливість користувачеві 
почати дихати в перші секунди після включення до запуску реакції в регенеративному картриджі. 
Волога, що виділяється з пускового пристрою, а також газова дихальна суміш, що видихається 
користувачем, яка містить СО2  та вологу, запускають хімічну реакцію поглинання СО2 та 
виділення О2 в регенеративному картриджі.

В саморятівнику реалізована маятникова система дихання. Видихувана газова суміш 
проходить через загубник, тепловологообмінник і дихальну трубку, в регенеративний картридж. 
В регенеративному картриджі дихальна суміш очищується від діоксиду вуглецю, збагачується 
киснем і потім потрапляє в дихальний мішок. Коли дихальний мішок повністю заповнений, 
надлишкова дихальна суміш видаляється з мішка через розташований на мішку надлишковий 
клапан.

Коли користувач вдихає, дихальна суміш проходить зворотний шлях від дихального мішка через 
регенеративний картридж, дихальну трубку, тепловологообмінник і загубник в органи дихання 
користувача. При цьому дихальна суміш, проходячи через регенеративний картридж, додатково 
очищується від діоксиду вуглецю та збагачується киснем.

Процес очищення газової дихальної суміші від діоксиду вуглецю та її збагачення киснем в 
регенеративному картриджі супроводжується виділенням тепла.

 УВАГА!
Підвищення температури корпусу саморятівника і дихальної суміші під час видиху свідчать про 
нормальну роботу апарата.
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9. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ В САМОРЯТІВНИК 
У випадку виникнення аварійної ситуації (вибух, пожежа, викид газу і т. ін.) терміново включіться 
в саморятівник.

Для активації саморятівника CARBO зробіть наступне:

КРОК 1 

• Затримайте дихання. Зніміть захисну каску з 
лампою.

У випадку поясного або плечового носіння: 
перемістіть саморятівник прямо перед 
собою.

У випадку використання чохла: відкрийте 
чохол та дістаньте саморятівник CARBO з 
чохла.

• Притримуйте корпус апарата лівою рукою. 
Пальцями правої руки піддіньте важіль замка 
стяжних стрічок і підніміть важіль доверху, 
сперши долоні на верхню кришку. При цьому 
відбувається зрив захисної накладки, яка виконує 
функцію пломби.

КРОК 2

У випадку використання чохла: 
міцно тримайте CARBO лівою рукою, притискаючи 
цього до тіла, щоб запобігти падіння.

• Відкиньте стяжну стрічку вбік. Зніміть та відкиньте в 
сторону верхню та нижню кришки.

• Дихальний мішок починає наповнюватись киснем з 
пускового пристрою.

КРОК 3 

• Надягніть шийний ремінь 
саморятівника на шию. 
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КРОК 4
(тільки для модифікацій CARBO без чохла)

• Великими пальцями обох рук натисніть 
на фіксатори карабінів в напрямку від 
центру в сторони до упору, перехопіть 
їх пальцями з іншого боку, витягніть та 
відкиньте на підлогу. Візьміть апарат за 
бокові сторони та натисніть великими 
пальцями на карабіни зверху донизу.

У випадку поясного носіння: зніміть 
апарат з поясного ременя рухом 
нижньої частини саморятівника від 
себе доверху.

 УВАГА!
Якщо вам не вдалося витягнути 
фіксатори карабінів, зніміть поясний 
ремінь та продовжуйте звичайну 
процедуру включення в саморятівник.

КРОК 5 

• Підніміть корпус саморятівника лівою рукою за 
бокову частину, помістивши його на рівні грудної 
клітини  та потягніть правою рукою вільний кінець 
шийного ременя доверху для виключення натягу 
дихальної трубки.

• Правою рукою потягніть тепловологообмінник 
доверху та витягніть його з фіксаторів. Заглушка із 
загубника витягнеться автоматично.

• Негайно візьміть загубник в рот так, щоб його 
пластинки знаходились між яснами та губами. Зубні 
захвати затисніть зубами. 

• Розведіть подушечки носового зажиму та надягніть 
його на ніс так, щоб обидві ніздрі були щільно закриті 
та видихніть в загубник.

• Вдихайте та видихайте далі ротом в загубник. 

 УВАГА!
Ви ізольовані від зовнішнього середовища.

 УВАГА!
Якщо до цього моменту дихальний мішок не почав заповнюватись киснем, зніміть носовий зажим, 
вдихніть носом та видохніть через загубник, повторіть 2-3 рази до наповнення дихального мішка, 
надігніть носовий зажим і продовжуйте дихати в саморятівнику.

 УВАГА!
Не допускайте потрапляння слини до тепловологообмінника, щоб виключити підвищення опору 
диханню та можливого пониження часу захисної дії (ЧЗД). 
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KROK 6 

•  Розправте теплозахисний екран між апаратом та 
тілом.

• Якщо є необхідність, витягніть захисні окуляри із 
чохла та шийному ремені та надягніть їх.

• Надягніть захисну каску з лампою. 

• Відрегулюйте шийний ремінь, щоб помістити 
саморятівника в зручне положення:

• якщо є необхідність, вкоротіть ремінь, щоб 
розмістити саморятівник вище – підніміть корпус 
саморятівника лівою рукою збоку, потягніть за 
вільний кінець  шийного ременя правою рукою, 
поки не відчуєте вагу саморятівника на шиї 
та відпустіть його. Ремінь буде зафіксований 
автоматично;

• Якщо є необхідність послабити ремінь – 
притримайте корпус лівою рукою збоку, правою 
рукою підніміть пряжку шийного ременя (при 
цьому  саморятівник опуститься донизу), 
відпустіть пряжку, відрегулювавши зручне 
положення саморятівника на шиї.

• Розправте дихальний мішок.

• При необхідності оберніть лівий кінець нагрудного 
ременя навколо спини та застібніть фастекс, 
зафіксувавши саморятівник на рівні грудної клітки. 
Потягніть нагрудний ремінь.

У випадку плечового носіння: відкиньте плечовий 
ремінь.

• Залиште аварійну ділянку. 

 УВАГА!
Дихальна трубка повинна мати 
S-подібну форму.

Загальний час включення в 
саморятівник не має перевищувати 
15 секунд.

Відпрацюйте процедуру включення 
на тренувальному саморятівнику 
CARBO-T.
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10. ПРАВИЛА ЕВАКУАЦІЇ ПІСЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ 
В САМОРЯТІВНИК
Залиште аварійну ділянку швидким розміреним кроком. Бігти не рекомендується: прискорення 
руху потребує більшої кількості кисню та призведе до зменшення ЧЗД.

Йдіть повільніше або зупиніться у випадку будь-яких ускладнень дихання, щоб відновити його 
ритм. Потім продовжуйте рух.

Тримайте загубник в роті весь час, затиснувши захват зубами та забезпечивши тісний контакт 
губ та загубника.

Тепла та суха газова дихальна суміш з регенеративного картриджа свідчить про нормальну 
роботу саморятівника. Незвичний смак дихальної суміші нормальний та безпечний. 

Під час використання саморятівника CARBO за призначенням із картриджа може лунати звук, 
який ніяк не впливає на робочі характеристики або захисні характеристики, а лише свідчить 
про його нормальну роботу.

Якщо ви використовуєте захисні окуляри під час евакуації, вони можуть запітніти на короткий 
проміжок часу впродовж перших хвилин після включення  в результаті перепаду температури та 
особливостей функціонування незапітніваючого покриття. Через декілька хвилин запітнівання 
проходить і видимість відновлюється.

Не здавлюйте дихальний мішок та не допускайте його механічного пошкодження, оскільки це 
може призвести до втрати кисню.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
Категорично забороняється виключатися із саморятівника, виймати загубник з рота або знімати 
носовий зажим до виходу в безпечне місце, окрім випадків видалення блювотної маси або 
переключення в новий саморятівник.

В ході евакуації при необхідності відрегулювати положення саморятівника на шийному ремені, 
тримайте корпус саморятівника лівою рукою за бокову частину (за пластикові деталі).

 УВАГА!
Не торкайтеся руками до нижньої та верхніх частин картриджа для виключення опіків.

Якщо ви відчули симптоми нудоти і вам необхідно видалити блювоту з ротової порожнини – 
перетисніть дихальну трубку, вийміть загубник з рота та видаліть блювотну масу з ротової 
порожнини. Не допускайте потрапляння блювотної маси в саморятівник.  Потім вдихайте та 
видихайте через загубник.

Поступове нагрівання корпусу саморятівника свідчить про його нормальну роботу. До 
моменту закінчення номінального часу захисної дії температура корпусу буде прийнятною 
для користувача, одягнутого в бавовняний одяг. Температура корпусу залежить від 
навантаження при виході із аварійної ділянки.

 УВАГА!
Саморятівник призначений тільки для одноразового включення та використання. Повторне 
включення не допускається.
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11. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ 
В НОВИЙ САМОРЯТІВНИК
Якщо часу захисної дії саморятівника CARBO недостатньо для того, щоб покинути небезпечну 
ділянку, необхідно переключитись в резервний саморятівник. Резервні саморятівники 
повинні знаходитись в пунктах переключення.

При необхідності переключитись в новий саморятівник, слідуйте вказівкам нижче:

• Візьміть новий саморятівник, продовжуючи дихати з використанням включеного 
саморятівника.

• Зніміть захисну каску та покладіть її на підлогу..

• Відкрийте новий саморятівник, піддіньте замок стяжних стрічок,  продовжуйте включення 
в саморятівник відповідно до Розділу 9 «ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ В САМОРЯТІВНИК»  
(КРОКИ 1-2) та тримайте його в лівій руці за бокову частину картриджа.

• Глибоко вдихніть із саморятівника, який ви зараз використовуєте.

• Затримайте дихання, зніміть носовий зажим, вийміть загубник з рота, відстібніть фастекс 
шийного ременя включеного саморятівника – саморятівник впаде на підлогу.

• Надягніть шийний ремінь та візьміть до рота загубник нового саморятівника та виконайте дії 
відповідно до процедури, описаній в Розділі 9 «ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕННЯ В САМОРЯТІВНИК» 
(КРОК 6).

• Продовжуйте вихід з небезпечної ділянки.

12. НАВЧАННЯ

 УВАГА!
Навчання правилам експлуатації саморятівника обов’язкове. Використовувати CARBO 
дозволяється тільки особам, які пройшли навчання та виконали практичне тренування включення 
в саморятівник.

Навчання повинно відбуватися відповідно до встановлених вимог з безпеки та рекомендацій, 
описаних в цій інструкції.

Перше навчання рекомендується проводити під керівництвом кваліфікованих викладачів в 
навчальному пункті. Навчання передбачає вивчення цієї «ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ», а 
також практичне тренування по відпрацюванню навичок включення в саморятівник CARBO 
за допомогою тренувального саморятівника CARBO-T.

Навички дихання в саморятівнику вимагають регулярного тренування та закріплення. 
Недостатнє тренування може стати причиною паніки у непридатній для дихання атмосфері. 
Наполегливо рекомендуємо проводити практичні тренування. В результаті тренувань 
необхідно закріпити навички включення в CARBO на рівні до 15 секунд.

Практичні тренування необхідно проводити відповідно до нормативно-правових актів 
України.

Рекомендовано проводити повторні тренування не рідше 1 разу на 2 роки в димовій камері.
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13. ІНСПЕКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Під час зберігання та експлуатації саморятівників CARBO нема потреби в проведенні 
спеціальних видів технічного обслуговування.

Технічний контроль саморятівників полягає у виконанні наступних видів контрою:

• щоденний огляд;

•  періодичний контроль спеціальним персоналом при участі посадових осіб служб вентиляції 
та техніки безпеки.

Під щоденним контролем мається на увазі огляд перед експлуатацією (див. Розділ 4 
«РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОНТРОЛЮ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ» та огляд в кінці робочої 
зміни.

Щоденний огляд в кінці робочої зміни включає очищення саморятівників від вугільного 
пилу, візуальний контроль цілісності корпусу та кришок, а також наявності та цілісності всіх 
деталей, розміщених ззовні апарату.

 УВАГА!
Перевірте наявність фіксаторів, карабінів і, у випадку розміщення не в крайньому положенні, 
вставте їх до упору. Якщо фіксатор або карабін відсутні, необхідно встановити новий.

Періодичний контроль саморятівників, індивідуально закріплених за користувачами 
і які знаходяться в постійній експлуатації, необхідно проводити раз на 3 місяці, а ті, що 
знаходяться на зберіганні в пунктах переключення на маршрутах виходу – кожні 6 місяців.

В програму періодичного контролю входять:

• очищення зовнішніх вузлів саморятівника від вугільного пилу, візуальний контроль цілісності 
корпусу та кришок, наявності та цілісності фіксаторів, карабінів, а також всіх деталей, 
розміщених ззовні апарату;

• перевірка герметичності саморятівників за допомогою приладу CARBOFit-400 або аналогів 
зі збитковим пневматичним тиском 4,9±0,2 кПа. Саморятівники вважаються придатними 
для подальшої експлуатації, якщо падіння тиску в камері приладу перевірки герметичності 
складає не більше 400 Па протягом 60 с.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
Саморятівники, які не пройшли перевірку на герметичність, повинні бути негайно вилучені 
з експлуатації, щільно запаковані в індивідуальний поліетиленовий пакет та відправлені 
до найближчого авторизованого сервісного центру або до найближчого авторизованого 
представника для виявлення можливості подальшої експлуатації.

Поточний (малий) ремонт саморятівників дозволяється проводити безпосередньо на шахті. 
Такий ремонт може включати: заміну переднього та заднього бамперів, карабінів та їх 
фіксаторів, заміну піктограм та світловідбиваючих наліпок.

Якщо пошкоджені піктограми з процедурою включення в саморятівник, рекомендується замінити 
ці піктограми.

Рекомендується зберігати та реєструвати дати й результати періодичного контролю і 
поточних (малих) ремонтів кожного саморятівника в ламповій протягом всього терміну 
служби.

Термін служби саморятівників гарантується тільки у випадку регулярного виконання 
технічного контролю та поточних ремонтів.
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14. УТИЛІЗАЦІЯ

 УВАГА!
Саморятівник CARBO на хімічно зв’язаному кисні підлягає обов’язковій утилізації. Категорично 
забороняється спалювати та викидати саморятівники в загальнодоступних місцях, утилізувати 
самостійно або передавати їх на утилізацію некомпетентним органам. 

Пошкоджені саморятівники, у яких кисневмісний продукт має безпосередній контакт з 
повітрям, слід негайно доставити на поверхню шахти і «погасити». Перед утилізацією 
необхідно зняти верхню та нижню кришки, почекати завершення виділення кисню пусковим 
пристроєм, від’єднати  дихальний мішок та дихальну трубку. Після цього необхідно 
помістити картридж в ємність з водою, патрубком дихальної трубки доверху на 5-10 см 
нижче рівня води. Після цього розпочнеться реакція  гасіння кисневмісного продукту 
водою з виділенням газу. Після закінчення реакції гасіння (при зникненні бульбашок газу).  
Необхідно зняти пластмасові деталі та спрямувати ці деталі і металевий картридж 
на утилізацію.

 НЕБЕЗПЕЧНО!
У випадках забруднення саморятівників паливно-мастильними матеріалами, «гасіння» водою 
заборонене.

 УВАГА!
При наявності органічних забруднень (в тому числі паливно-мастильні матеріали), пошкоджені 
саморятівники, в яких кисневмісний продукт має безпосередній контакт з повітрям, можуть 
самовільно спалахнути. Такі саморятівники мають бути поміщені в спеціально відведене безпечне 
місце, де вони будуть зберігатися, а потім  утилізуватися відповідно до отриманих від виробника 
або авторизованого локального представника інструкціями.

Забраковані саморятівники (через механічні пошкодження, негерметичності, а також 
апарати з минулим терміном служби) та саморятівники, використані за призначенням, 
повинні бути списані та утилізовані.

Відповідно до чинного законодавства та рекомендацій цієї ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, 
організації, котрі проводять утилізацію, повинні мати:

• належним чином оформлену ліцензію на утилізацію саморятівників і на знешкодження 
кисневмісного продукту;

• офіційний дозвіл заводу-виробника.

Саморятівники, які підлягають утилізації, повинні бути поміщені в спеціально відведені 
сухі приміщення без потрапляння в прямих сонячних променів на відстані не менше 1 м 
від опалювальних систем. При цьому, повинна бути виключена можливість потрапляння в 
саморятівник води, масел чи інших органічних рідин.

Приміщення для зберігання повинні бути оснащений порошковим вогнегасником.
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15. МАРКУВАННЯ
Маркування CARBO нанесене на стяжній стрічці, передньому бампері, задньому бампері, верхній 
та нижній кришках, захисній накладці та складається з наступних написів:

• На стяжній стрічці:

«DEZEGA»:

«CARBO 60»: 

«S-60MP1-NSG» або
«S-60MP1-ISG»:

ДСТУ EN 
13794:2005:

«Made in Turkey»:

«60 min»:

«K»: 
 

«S»: 

«SSSSS P MM YY»:

торгова марка;

найменування саморятівника;

ідентифікаційне маркування типу. Пояснення наведені 
у Розділі 18;

стандарт відповідності, який використовувався під час 
проектування та сертифікації ЗІЗ, а також знак відповідності;

знак відповідності технічному регламенту;

напис із зазначенням країни виробника; 

час захисної дії;

символ, що означає, що пристрій використовує хімічний 
зв’язаний кисень для виділення кисню та поглинання 
вуглекислого газу (пристрій КО2);

символ, що означає, що ізолюючий саморятівник призначений 
для використання під землею;

серійний номер, де SSSSS порядковий номер (послідовний 
номер 00001-99999), P код виробника (T-Туреччина), 
MM-місяць, YY-рік виробництва

• На передньому бампері:

«DEZEGA»:

Світловідбиваюча 
наклейка з 
піктограмою 
процедури 
включення: 

торгова марка;

 
наліпка, яка відбиває світло і на якій вказана процедура 
включення;

• На захисній накладці:

«DEZEGA»:  Торгова марка;

• На верхній та нижній кришках:

Наліпки зі 
стрілками 

наліпки, що вказують напрямки для зняття кришок (для моделей з 
індикаторами вологості).

Маркування транспортного пакування містить:

• маніпуляційні знаки «Крихке. Транспортувати бережно», «Цим боком доверху», 
«Оберігати від нагрівання», Оберігати від вологи», «Не кидати»;

• основні додаткові та інформаційні знаки.

Замок стяжних стрічок саморятівника CARBO запломбований спеціальною накладкою на 
заводі-виробнику або в авторизованому сервісному центрі. Накладка повинна залишатись в 
недоторканості до закінчення терміну служби саморятівника.

Зривається накладка тільки в момент включення в саморятівник  під час використання за 
призначенням.

UA.TR.001
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16. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Організація, що експлуатує саморятівники, повинна забезпечити належні умови зберігання 
саморятівників CARBO відповідно до інструкцій від виробника.

Саморятівник можна зберігати в приміщенні в оригінальному пакуванні від виробника при 
температурі навколишнього середовища від +5 °C до +40 °C та відносній вологості повітря 
до 80% (при температурі 25 °С).

Між змінами окремі саморятівники повинні збиратися в приміщенні лампових кімнат при 
температурі повітря від +5 до +40 °C.

Саморятівники повинні бути захищені від прямих сонячних променів та повинні бути принаймні 
на відстані 1 м від пристроїв, що випромінюють тепло.

Забороняється кидати саморятівники на підлогу та зберігати в купі. Ніколи не зберігайте справні 
саморятівники поряд з використаними.

Саморятівники групового зберігання повинні знаходитись в запломбованих контейнерах, які 
розміщені на маршрутах виходу з небезпечної зони.

Транспортування саморятівників може проводитись в закритих та сухих транспортних засобах 
всіма видами транспорту при температурі зовнішнього середовища від -50 до +50 °C та до 100% 
відносної вологості.

 УВАГА!
Під час транспортування повітряним транспортом, транспортний відсік літака має бути 
герметичним та опалювальним.

Транспортування саморятівників проводиться відповідно до правил перевезення вантажів, 
чинних для даного виду транспорту.

 УВАГА!
Саморятівник CARBO на хімічно зв’язаному кисні повинен транспортуватися, зберігатися та 
експлуатуватися тільки відповідно до даної інструкції з експлуатації (тільки в  пакуванні від 
виробника). Порушення цієї інструкції може викликати збій в роботі саморятівника, який може 
призвести до тяжких травм або летальному випадку. 

17. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує належні експлуатаційні властивості саморятівника CARBO за умови 
дотримання користувачем правил транспортування, зберігання та експлуатації, описаних в даній 
ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Гарантійний термін саморятівника вказаний у паспорті продукту, що постачається разом з 
кожним ізолюючим саморятівником.

Гарантія не розповсюджується на саморятівники, в яких порушена цілісність картриджа, 
накладка на стяжні стрічки, кришок та інших елементів CARBO в результаті порушення умов 
зберігання та експлуатації.

Виробник залишає за собою право змінювати конструкцію та технічні рішення, реалізовані в 
саморятівниках CARBO, з метою покращення їх технічних характеристик та експлуатаційних 
властивостей.
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18. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Повна назва ізолюючого саморятівника:

CARBO S-60MP1-ISG-UAUAUA- B(W,P)K(O) або  
CARBO S-60MP1-NSG- UAUAUA -B(W,P)K(O). 

Назва складається з наступних символів:

CARBO комерційна назва саморятівника;

S – ізолюючий саморятівник;

60 – номінальний час захисної дії, хв.;

М – шахтне застосування;

Р – кришки та накладки зроблені з пластику;

1 – тип регенеративного продукту – хімічно зв’язаний кисень (KO2);

I – з індикатором герметичності або 

N – без індикатору герметичності;

S – із пусковим пристроєм;

G – із захисними окулярами;

UAUAUA – належить до стандарту, якому відповідає виріб (ДСТУ EN 13794:2005), 
мова документації українська, країна використання – Україна;

B - комплектація плечовим ременем (включено) або

W - комплектація поясним ременем (не включено, поясний ремінь доступний для 
замовлення додатково відповідно до ДОДАТКА А) або

P – метод носіння в чохлі (чохол не включено у поставку);

K – картонне пакування для звичного вантажу або 

O – картонна коробка для небезпечного вантажу.

Інформація про виробника:

DEZEGA SP GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ EGE SERBEST BÖLGESİ ZAFER SB MAH. NİLÜFER SK.NO:30 

GAZİEMİR, İZMİR

Тел.:  +90 232 251 0 394
Факс:  +90 232 252 0 394

www.dezega.com
 turkey@dezega.com

Уповноважений представник на території України:

ТОВ «ДЕЗЕГА ХОЛДІНГ УКРАЇНА»

info@dezega.com
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ДОДАТОК А

Перелік вузлів та деталей саморятівника CARBO, що поставляються на 
замовлення користувача:

Позначення Назва

SKTB.02.CK5.00.00.006 Передній бампер

SKTB.02.CK5.00.00.003 Задній бампер

SKTB.02.CK5.00.00.004 Карабін поясного чи плечового 
носіння

SKTB.02.CK5.00.00.005 Фіксатор карабіна під ліву руку

SKTB.02.CK5.00.00.005-01 Фіксатор карабіна під праву руку

SKTB.02.CK5.00.00.012 Піктограма з процедурою включення

SKTB.02.CK5.00.00.013
SKTB.02.CK5.00.00.014
SKTB.02.CK5.00.00.015
SKTB.02.CK5.00.00.016

Комплект світловідбиваючих наліпок

SKTB.02.KPP.00.00.000-07 Плечовий шахтний ремінь
AS-DWB-ENEU-K(I)-3-0,5 Поясний шахтний ремінь DWB

AS-DRACK-3B00-ENEU-W-5-1
Стелаж для CARBO (відкритого 
типу, без дверей, з вуглецевої сталі, 
пофарбований у чорний колір)

AS-DRACK-3S00-ENEU-W-5-1 Стелаж для CARBO (відкритого типу, 
без дверей,  з нержавіючої сталі)

AS-DRACK-3SF1-ENEU-W-5-1
Стелаж для CARBO (закритого типу, 
з глухими дверцятами та задньою 
стінкою, з нержавіючої сталі)

AS-UPG-15-ENEU-5-1 Прилад для контролю герметичності 
CARBOFit-400



DEZEGA    SKTB.02.СК5Е.00.00.000 РЭ-02

21

Д
О

Д
АТ

О
К

 В

Ж
ур

на
л 

р
еє

ст
р

ац
ії 

са
м

ор
ят

ів
ни

кі
в 

в 
ш

ах
ті

(н
аз

ва
)

П
рі

зв
ищ

е,
 

ім
’я

, 
по

 б
ат

ьк
ов

і

Та
бе

ль
ни

й 
но

м
ер

, 
по

са
да

, 
ді

ля
нк

а

Н
ом

ер
 с

ам
ор

ят
ів

ни
ка

Д
ат

а

З
ав

од
сь

ки
й

Ш
ах

тн
ий

В
иг

от
ов

ле
нн

я 
са

м
ор

ят
ів

ни
ка

В
ид

ач
і 

са
м

ор
ят

ів
ни

ка
 в

 
ек

сп
лу

ат
ац

ію

З
ня

тт
я 

са
м

ор
ят

ів
ни

ка
 з

 
ек

сп
лу

ат
ац

ії

П
ер

ед
ач

і 
са

м
ор

ят
ів

ни
ка

 н
а 

ут
ил

із
ац

ію
 №

 а
кт

а

Р
оз

ді
л 

1.
 Ін

ди
ві

ду
ал

ьн
о 

за
кр

іп
ле

ні
 с

ам
ор

ят
ів

ни
ки

Р
оз

ді
л 

2.
 С

ам
ор

ят
ів

ни
ки

 в
 п

ун
кт

ах
 п

ер
ек

лю
че

нн
я

Р
оз

ді
л 

3.
 Р

ез
ер

вн
і с

ам
ор

ят
ів

ни
ки



 SKTB.02.СК5Е.00.00.000 РЭ-02  DEZEGA

22

ДОДАТОК С

Журнал обліку видачі резервних саморятівників для робітників шахти 
  

та сторонніх організацій.

Заводський 
номер 

саморятівника

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Табельний 
номер, посада, 
підприємство 
(організація)

Дата

Видачі 
саморятівника 

для носіння

Повернення 
саморятівника

Саморятівник списаний після закінчення призначеного терміну служби актом 
№ __________________________________дата _____________________________
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