
Thiết bị cứu hộ cách ly tự thoát hiểm trong đám cháy SIP-1 và Thiết bị 
hô hấp xách tay

(Thiết bị cứu hộ tự thoát hiểm) PDU-4T
Phương tiện cách ly cá nhân bảo vệ các cơ quan hô hấp, mắt và da mặt của người,
sản xuất tại Liên bang Nga, có Giấy chứng nhận phù hợp, Giấy chứng nhận an toàn
phòng cháy chữa cháy.

Các tính năng kỹ thuật của  PDU-4T:

Thành phần thiết bị tự thoát hiểm SIP-1: 
• Mũ trùm có kính quan sát và đệm mặt nạ cho

phép tăng thị trường quan sát lên trên 80%.
• Túi thở nằm quanh cổ người dùng, có trang bị

van giảm áp. Bố trí túi xung quanh cổ làm cho
thiết bị tự cứu hộ nhỏ gọn, cho phép người dùng
mang vác đồ đạc, tài sản hoặc người bị thương
trong khi di tản;

• Hộp tái sinh có thiết bị kích hoạt dùng để giải
phóng một lượng oxy cần thiết cho việc hít thở,
hấp thụ carbon dioxide và độ ẩm từ hỗn hợp khí
thở ra. Kết cấu của thiết bị kích hoạt bảo đảm
cung cấp oxy ngay lập tức cho người sử dụng;

• Bao bì riêng có biểu tượng và nhãn hiệu. Có hai
loại bao bì: Hộp các tông hoặc túi chuyên dụng.

Ứng dụng:
Dùng để bảo vệ khẩn cấp các cơ quan hô hấp, mắt và da
đầu của người chống các nguy cơ sự cố technogenic do
con người gây ra làm thoát ra các chất hóa học độc hại,
bao gồm cả hydrogen sulfide trong không khí, trong thời
gian cần để di tản hoặc chờ đợi ứng cứu. PDU-4T có thể
được sử dụng trong điều kiện không khí không thể dùng
để thở trên các phương tiện vận tải, trong các ngành
công nghiệp hóa chất, luyện kim v.v... Dùng cho cả
những người râu quai nón, tóc dài hoặc đeo kính. Là
phương tiện bảo vệ cách ly dùng oxy hóa học để thở, có
thể dùng ngay lập tức trong khoảng thời gian tối thiểu là
20 phút.
Sử dụng trong khoảng nhiệt độ từ -35 °С đến +40 °С.

Ứng dụng:
Dùng để bảo vệ các cơ quan hô hấp, mắt và đầu của người
khi di tản trong thời gian hoả hoạn hoặc trong các tình
huống bị nạn khẩn cấp khác chống các chất độc hại bất kể
thành phần và nồng độ của chúng, cũng như trong điều
kiện môi trường xung quanh thiếu oxy. Dùng cho người trên
12 tuổi, kể cả những người có râu quai nón, tóc dài, bím tóc
to dày và đeo kính. Nhờ đó, việc đeo và sử dụng thiết bị
thoải mái tối đa, Thiết bị cứu hộ tự thoát hiểm SIP-1 cho
phép người dùng thở an toàn ít nhất 20 phút trong lúc di
tản đến nơi an toàn khi gặp hỏa hoạn. Thiết bị cứu hộ tự
thoát hiểm SIP-1 là phương tiện bảo vệ sử dụng một lần
không phụ thuộc vào thời gian sử dụng nó trong khu vực
gặp sự cố. Được sản xuất dưới dạng sẵn sàng để sử dụng
và không cần phải điều chỉnh cho từng người.
Sử dụng trong khoảng nhiệt độ từ -10 °С đến +60 °С.

Các tính năng kỹ thuật của  PDU-4T:

Thời gian định mức bảo vệ có tác dụng khi di tản, không ít hơn, phút. 
khi nghỉ ngơi, không ít hơn, phút
Trở kháng khí thở khi thông khí phổi 35 dm3/phút, Pa, không nhỏ hơn

Tỷ lệ theo thể tích của carbon dioxide khi hít vào và trong túi ttho73,% (thể 
tích), không hơn

Tỷ lệ theo thể tích của carbon dioxide trong hỗn hợp khí hô hấp dùng để thở,%, không hơn

Hệ số hút dưới nửa mặt nạ của mũ trùm,% không lớn hơn đối 
với người trên 12 tuổi hoặc có kích thước vòng cổ hơn 3,0 dm

Trọng lượng phần công tác của thiết bị tự cứu hộ, kg, không lớn hơn

Thành phần thiết bị tự thoát hiểm PDU-4T: 
• Mũ trùm có kính quan sát và đệm mặt nạ cho phép

tăng thị trường quan sát lên trên 80%. Có một kích
thước phổ quát duy nhất. Chịu được tác động của
hơi các hóa chất độc hại và sản phẩm dầu mỏ;

• Túi thở có trang bị van giảm áp;
• Hộp tái sinh với thiết bị kích hoạt dùng để giải phóng

một lượng oxy cần thiết cho việc hít thở, hấp thụ
carbon dioxide và độ ẩm từ hỗn hợp khí thở ra. Kết
cấu có thiết bị kích hoạt bảo đảm cung cấp oxy ngay
lập tức cho người sử dụng;

• Túi chuyên dụng với biểu tượng và nhãn hiệu cho
phép ghi dữ liệu cá nhân của người dùng. Có thể
được sản xuất theo phong cách đặc thù của doanh
nghiệp.

Thời gian bảo vệ có tác dụng khi vận chuyển đồ vật có trọng lượng trung bình, 
phút, không ít hơn

Thời gian bảo vệ có tác dụng ở chế độ chờ đợi, phút, không ít hơn

Tỷ lệ theo thể tích của carbon dioxide trong hỗn hợp khí hô hấp 
dùng để thở,%, không hơn Pa (mm cột nước), không hơn

Trở kháng khí thở khi hít vào và thở ra Pa (mm cột nước), không quá:

- với thông khí phổi 70 dm3/phút
- với thông khí phổi 35 dm3/phút

Trọng lượng bộ phận làm việc của thiết bị, kg, không quá
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