
Equipamento de salvamento individual anti-incêndio SIP-1 e
Dispositivo respiratório portátil
(Equipamento de salvamento individual) PDU-4T
Equipamento isolante de proteção individual das vias respiratórias, olhos e rosto
fabricado na Federação Russa com certificados de conformidade e certificado
de segurança de incêndio.

SIP-1

Caraterísticas técnicas do PDU-4T:

Composição do Equipamento de salvamento
individual SIP-1:
• capuz com visor e forro que permite o campo de visão

de mais de 80%.
• saco de respiração a volta do pescoço do utilizador com

válvula de descarga de pressão. A localização do saco
a volta de pescoço permite transportar cargas, bens ou
vítimas durante evacuação

• cartucho regenerador com dispositivo de disparo para
emissão de oxigénio na quantidade necessária para
respiração e para absorção de dióxido de carbono e
humidade da exalação a estrutura do dispositivo de
disparo garante a emissão imediata de oxigénio para o
utilizador

• embalagem individual com pictografia e marcação
Disponibilidade de dois tipos de embalagem: caixa de
cartão ou bolsa especial

Aplicação:
Destina-se para proteção urgente das vias respiratórias, visão
e tecidos cutâneos da cabeça contra fatores nocivos de avarias
tecnogénicas com emissões de substâncias químicas
perigosas, incluindo em caso de presença de sulfeto de
hidrogénio no ar, durante o tempo necessário para evacuação
ou chegada de socorro. O equipamento PDU-4T pode ser
usado em ambientes impróprios para respiração em
transportes, indústria química, metalurgia, etc. Destina-se para
utilizadores que estão usando barbas, cabelos compridos e
óculos. É um equipamento de proteção isolante a oxigênio
quimicamente ligado, pronto para uso imediato durante o
tempo mínimo de 20 minutos. Gama de temperaturas de
operação de menos 35°С até mais 40°С.

Aplicação:
Para proteção das vias respiratórias, visão e cabeça durante
evacuação em caso de incêndio ou em outras situações de
emergência contra impacto de substâncias nocivas,
independentemente da sua composição e concentração, bem
como em situações de falta de oxigénio no ambiente. Destinado
para utilização por pessoas maiores de 12 anos, incluindo os
que estão usando barbas, cabelo comprido, penteado
volumoso e óculos. A máxima comodidade de transporte e
manutenção do Equipamento de salvamento SIP-1 garantem
ao utilizador a segurança de respiração durante 20 minutos,
para evacuação para um lugar seguro em caso de incêndio. O
equipamento de salvamento SIP-1 é um equipamento
descartável, de uso único, independentemente da duração da
sua utilização na zona de impacto. Fabricado pronto à
utilização, sem necessidade de ajuste individual.
Gama de temperaturas de operação de menos 10°С até mais
60°С.

Bolsa PDU-4T

PDU-4T

Bolsa SIP-1 Caraterísticas técnicas do PDU-4T:
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Tempo nominal mínimo de proteção em caso de evacuação, min. mínimo em repouso. min.

Resistência mínima à respiração com ventilação pulmonar de 35 dm3/min, Pa

Fração volúmica máxima de dióxido de carbono à exalação e no saco de respiração, % (vol.)

Fração volúmica mínima de oxigénio no gás inalado, %

Taxa máxima de infiltração debaixo da máscara do capuz, % para pessoas maiores de 12 anos ou
com tamanho do pescoço acima de 3,0 dm

Massa máxima da parte operacional do equipamento, kg

Composição do Equipamento de salvamento 
individual SIP-1:
• capuz com visor e forro que permite o campo de visão de

mais de 80%. Disponível em tamanho único universal.
Resistente ao impacto de vapores de substâncias
químicas agressivas e produtos petrolíferos

• saco de respiração com válvula de descarga de pressão
• cartucho regenerador com dispositivo de disparo para

emissão de oxigênio na quantidade necessária para
respiração e para absorção de dióxido de carbono e
humidade da exalação. A estrutura do dispositivo de
disparo permite a emissão imediata de oxigênio para o
utilizador.

• bolsa especial com pictografia e marcação que permite
aplicar os dados pessoais do utilizador Pode ser
fabricada de acordo com o estilo corporativo da empresa

Duração mínima de operação com cargas de grau médio, minutos

Duração mínima da proteção em modo de espera, minutos

Fração volúmica máxima de dióxido de carbono no gás exalado, % máxima Pa(mm) 

Resistência máxima a inalação e exalação, Pa (mm H2O):

- com ventilação pulmonar de 70 dm3/min.
- com ventilação pulmonar de 35 dm3/min.

Massa máxima da parte operacional do equipamento, kg
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