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CT CPm "Nhà máy ARTI"



CT CPm "Nhà máy ARTI“ là doanh nghiệp công nghệ cao hiện đại,
sản xuất rất nhiều loại phương tiện lọc khí độc cá nhân bảo vệ các
cơ quan hô hấp

Hiện nay CT CPm "Nhà máy ARTI" sở hữu nhiều trang thiết bị công nghệ cao hiện đại dùng để sản xuất các bộ phận 
bảo vệ mặt, mặt nạ có kính toàn cảnh, hộp lọc hấp thụ (FPK), bộ lọc, mặt nạ chống khí độc, mặt nạ phòng hơi độc, thiết 
bị cứu hộ tự thoát hiểm.

Xí nghiệp vận hành hệ thống tự động lắp ráp các bộ lọc và hộp lọc hấp thụ, với trang thiết bị dùng để sản xuất rất nhiều 
loại chất hấp thụ hóa học.

Sau nhiều thập niên hoạt động hiệu quả, xí nghiệp đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm độc đáo, đã hình thành 
một đội ngũ chuyên gia cao cấp.

CT CPm "Nhà máy ARTI“ - Nhà thiết kế và Nhà sản xuất các phương tiện lọc khí độc cá nhân bảo vệ các cơ quan hô hấp 
dùng để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga.

NHỮNG CỘT MỐC PHÁT TRIỂN CHÍNH:

BỘ SẢN PHẨM SIZOD:

MẶT NẠ CHỐNG KHÍ ĐỘC:
• Mặt nạ chống khí độc phục vụ nhu cầu 
của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga;

• Mặt nạ chống khí độc dùng để bảo vệ 
người dân trong các tình huống khẩn cấp;

• Mặt nạ chống khí độc phục vụ nhu cầu của 
Bộ Nội vụ Liên bang Nga và các cơ quan 
thực thi pháp luật;

• Mặt nạ chống khí độc dùng để bảo vệ 
công nhân viên trong sản xuất.

PHỤ KIỆN KÈM THEO:

• Phần mặt trước;
• Mặt nạ kính toàn cảnh;
• Mặt nạ nửa mặt;
• Hộp lọc hấp thụ;
• Bộ lọc.

THIẾT ВỊ CỨU HỘ THOÁT HIỂM 
TRONG ĐÁM CHÁY

• Thiết bị cứu hộ tự thoát hiểm.

Năm 1949 Chính thức khai trương Nhà máy sản phẩm amiăng và tái sinh Tambov. Năm 1993 được đổi tên thành CT CPm "Nhà 
máy ARTI“;

Năm 1969 Tổ chức chế tạo mặt nạ bao khuôn mặt ShM-62 tại các xưởng sản xuất cao su kỹ thuật của Nhà máy sản phẩm 
amiăng và cao su kỹ thuật Tambov;

Năm 1982 Tổ chức chế tạo mặt nạ bao khuôn mặt MB1-80 tại cơ sở của Nhà máy sản phẩm amiăng và cao su kỹ thuật Tambov 

Năm 1994 Vận hành dây chuyền sản xuất mặt nạ kính nhìn toàn cảnh PPM-88 tại cơ sở của CT CPm "Nhà máy ARTI“;

Các năm
2000 - 2003

Vận hành dây chuyền sản xuất mặt nạ bao khuôn mặt MB-2 và MB-2M tại cơ sở của CT CPm "Nhà máy ARTI“;

Các năm
2004 - 2006

Thực hiện chương trình tái trang bị kỹ thuật quy mô lớn để sản xuất các loại phương tiện cá nhân bảo vệ các cơ quan 
hô hấp;

Các năm
2007 - 2012

CT CPm "Nhà máy ARTI" thiết kế và sản xuất đại trà hơn 30 loại phương tiện cá nhân bảo vệ các cơ quan hô hấp thế 
hệ mới dùng cho dân dụng và công nghiệp: Mặt nạ chống khí độc, mặt nạ phòng hơi độc, bộ lọc (GP-7BV (GP-7B), 
GP-9 (GP-9V), ARIRUS, ARTIX, IZOD);

Năm 2014 Mặt nạ lọc khí độc PMK-S (PMK-SV) được Bộ Nội vụ Liên bang Nga trang bị cho các đơn vị của mình;

Các năm
2014 - 2015

Mặt nạ lọc khí độc PMK-S (PMK-SV) đã được trao huy chương và bằng chứng nhận của Triển lãm quốc tế "An ninh 
Tích hợp".



MẶT NẠ LỌC KHÍ ĐỘC 
PMK-S (PMK-SV)



Mặt nạ MS-12
(MS-12V)

Một hoặc hai hộp lọc hấp
thụ FPK-7PM

hoặc một hộp lọc hấp thụ
FPK-7PB

Bộ màng bảo vệBao chống bụi của
hộp lọc hấp thụ

FPK-7PB

Đệm lótNắp bình và thiết bị uống (dùng cho bình
tiêu chuẩn và chai nhựa kiểu Camelback) 

Bao giữ ấm

Túi đựng mặt nạ 
phòng độc

CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

Bảo vệ chống tác động của chất độc hại (CĐH), sol khí sinh học (KSH), bụi phóng xạ (BPX), các hóa chất độc hại khác (HCĐH) 
kể cả ammonia, hơi, khí và chất xịt gây chảy nước (gây kích ứng).

Trở kháng khi thở, với tiêu hao không khí 30L phút, Pa, không lớn hơn

Khi hít vào
180

100
Với một hộp lọc hấp thụ

Với hai hộp lọc hấp thụ

Khi thở ra 80

Mặt kính quan sát
bằng polymer dẻo
• Sử dụng có hiệu quả với 
các hệ thống quang học và 
quang điện hiện đại để 
ngắm và quan sát;
• Biến dạng quang học ở 
mức tối thiểu trên toàn thị 
trường.

Thiết kế độc đáo của 
mặt nạ mõm thấp MS-12 
(MS-12V)
• Tương thích tốt với mũ bảo 
hiểm chống đạn và chống va 
đập hiện tại và tương lai;
• Kết hợp tốt với trang bị cá 
nhân của binh lính, kể cả với 
áo chống đạn tương lai và tai 
nghe nhạy.

Một hoặc hai FPK-7PM 
hoặc một FPK-7PB
• Hộp lọc hấp thụ FPK-7PB 
bảo vệ chống các CĐH, KSH, 
BPX, HCĐH kể cả ammonia, 
hơi, khí và chất xịt gây chảy 
nước (gây kích ứng);
• Hộp lọc hấp thụ FPK-7PM 
bảo vệ chống hơi, khí và chất 
xịt gây chảy nước (gây kích 
ứng), các HCĐH khác với liều 
nhỏ.

Thiết bị uống nước có
hiệu suất cao
• Cho phép ăn thức ăn 
dạng lỏng;
• Tương thích với bình 
quân đội tiêu chuẩn 
(đường kính nắp 
40mm), và với chai 
nhựa kiểu Camelback.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KHÁC NHAU QUAN TRỌNG NHẤT

MẶT NẠ LỌC KHÍ ĐỘC 
PMK-S (PMK-SV)
Mặt nạ lọc khí độc PMK-S (PMK-SV) là một phần của bộ trang 
thiết bị cá nhân của các đơn vị vũ trang thuộc Bộ nội vụ Liên 
bang Nga và được dùng để bảo vệ các cơ quan hô hấp, mặt và 
mắt khỏi bị tác động của các chất độc hại (CĐH), sol khí sinh 
học (KSH), bụi phóng xạ (BPX), các hóa chất độc hại khác 
(HCĐH) kể cả ammonia, hơi, khí và chất xịt gây chảy nước (gây 
kích ứng).

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

CÁC PHỤ KIỆN BỔ SUNG KÈM THEO



MẶT NẠ LỌC KHÍ ĐỘC PMK-S (PMK-SV) 
(TRANG BỊ ĐẶC BIỆT)



Mứcchống mảnh vụn bắn phá (khi RV=13m/s), V50%NPRB, m/s

Bảo vệ chống bức xạ tia cực tím (phạm vi giá trị của hệ số xuyên 
qua (đối với dải bước sóng 380-780nm)), đơn vị tương đối

198

0,08÷0,18

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KHÁC NHAU QUAN TRỌNG NHẤT

Ốp đầu đã được cải tiến
• Tương thích với áo chống 
đạn không có không gian lót 
(mũ bảo hiểm loại "Rys-T", 
"Altyn")

Mang hộp lọc hấp thụ 
hoặc bộ lọc phía sau lưng, 
trong túi, sử dụng ống kết 
nối với một góc nối
• Thuận tiện khi bắn súng
bằng cả hai tay;
• Thuận tiện khi nắm bắn.

Túi đựng mặt nạ lọc khí 
độc (loại S)
• Thêm khả năng có thể 
đeo trên đùi;
• Dễ tháo gỡ (nếu cần);
• Xếp lại gọn, khối lượng 
kích thước nhỏ.

Màn bảo vệ
• Bảo vệ chống các mảnh vụn
bắn phá;
• Bảo vệ chống tia cực tím
(màn bảo vệ chống nắng)

MẶT NẠ LỌC KHÍ ĐỘC PMK-S (PMK-SV) 
(TRANG BỊ ĐẶC BIỆT)
Mặt nạ lọc khí độc PMK-S (PMK-SV) (Trang bị đặc biệt) là một phần 
của bộ trang thiết bị cá nhân của các đơn vị vũ trang thuộc Bộ nội vụ 
Liên bang Nga và được dùng để bảo vệ các cơ quan hô hấp, mặt và 
mắt khỏi bị tác động của các chất độc hại (CĐH), sol khí sinh học 
(KSH), bụi phóng xạ (BPX), các hóa chất độc hại khác (HCĐH) kể cả 
ammonia, hơi, khí và chất xịt gây chảy nước (gây kích ứng), cũng như 
Carbon monoxide (CO).

CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHÍNH

Bảo vệ chống tác động của chất độc hại (CĐH), sol khí sinh học (KSH), bụi phóng xạ (BPX), các hóa chất độc hại khác (HCĐH) 
kể cả ammonia, hơi, khí và chất xịt gây chảy nước (gây kích ứng), cũng như carbon monoxide.

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

CÁC PHỤ KIỆN BỔ SUNG KÈM THEO

Mặt nạ MS-12 (MS-12V)
phiên bản S

Một hoặc hai  
hộp lọc hấp thụ

FPK-7PM hoặc một FPK-
7PB

Túi đựng mặt nạ 
phòng độc

loại S

Màn bảo vệ\
(trong suốt và  

chống ánh nắng)

Bộ màng
bảo vệ

Đệm túi

Bộ lọc”IZOD”
nhãn hiệu

B1E1K2NOCO₃₅ SXP3D

Đệm lót Nắp bình và thiết bị uống (dùng
cho bình tiêu chuẩn và chai

nhựa kiểu Camelback) 

Túi để
bảo quản

loại S

Vòikết nối
có một góc kết nối

Bao chống bụi của
hộp lọc hấp thụ FPK-

7PB



CT CPm "Nhà máy ARTI"

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI: CT CPm "Nhà máy ARTI", 392000, Tambov, xa lộ Morshanskoe, 19a
Tel: + 7 (4752) 53 - 45 - 16,  + 7 (495) 108 - 01- 71   e - mail : arti@arti-zavod.ru   www.arti-zavod.ru


