
Контрольний прилад Multitest plus Pult HD  

призначений для статичних випробувань  

повнолицьових масок, легеневих автоматів  

і редукторів тиску дихальних апаратів  

стиснутого повітря в діапазонах з низьким,  

середнім і високим тиском.  

Вимірювання проводяться за допомогою показань 

контрольних манометрів.  

Multitest plus Pult HD дозволяє раціонально і точно виконувати 
всі статичні тести, установлені для повнолицьових масок і  
легеневих автоматів (чотири контрольних параметра).  
За допомогою Multitest plus Pult HD також можуть бути проведе-
ні статичні тести редукторів і індикаторів тиску апаратів у діапа-
зонах середнього і високого тиску.   
Прилад стандартно оснащений з'єднанням із  круглим різьб-
ленням для перевірки повно лицьових  масок і легеневих  
автоматів нормального тиску.  
Для масок і легеневих автоматів надлишкового тиску є перехід-
ні і тестові адаптери, які доступні в якості спеціального прилад-
дя для найбільш поширених типів дихальних апаратів.  
Вбудований насос забезпечує необхідний позитивний і негатив-
ний рівень тиску для відповідних функцій випробування,  
а також необхідну швидкість потоку повітря для перевірки  
тиску відкриття і закриття легеневих автоматів.  

Для роботи насосу застосовується 1,5-Вольт батарейка тип D 
(моноелемент). В якості альтернативи, напруга може також пода-
ватися через блок живлення, наявний в якості додаткової спеціа-
льної приналежності.  
Показання випробувальних тисків зчитуються за допомогою 
манометрів низького, середнього і високого тиску.  
Манометр низького тиску має калібрувальний гвинт, за допомо-
гою якого, при необхідності, може бути виконана корекція покаж-
чика нульової точки.  
Тестування герметичності повнолицьових масок виконується на 
надувному тестовому макеті голови.  
Для тестування різних типів масок, що кріпляться до захисної 
каски, використовуються відповідні пристрої, наявні в якості  
додаткового обладнання.  

Варіанти тестування  Комплект поставки  

● Повнолицьова маска - тест на герметичність, тиск 
відкриття клапана видиху. 
● Легеневий автомат - тест на герметичність, перевірка 
тиску відкриття і закриття. 
● Дихальний апарат - перевірка статичного середнього 
тиску, випробування на герметичність під високим тис-
ком, перевірка показань індикатора тиску і тиску спра-
цьовування звукового сигналу. 
● Захисний костюм - тест на герметичність (з викори-
станням спеціальних допоміжних пристроїв). 

● Пульт Multitest plus Pult HD. 
● Надувний гумовий макет голови (з запірним клапаном і 
фіксуючим затискачем-струбциною). 
● Випробувальна лінія маски нормального тиску (кругле 
різьбове з'єднання).  
● Адаптер для лінії  легеневого автомата нормального 
тиску. 
● Адаптер для лінії перевірки маски нормального тиску.  
● Шланг високого тиску (300 бар) з адаптером для 
підключення до балона і редуктора. 
● Силіконовий спрей, секундомір, батарейка 1,5 Вольт. 
● Керівництво з експлуатації. 

Технічна специфікація  

● Розмір, ВxШxД: 420x210x400 мм. 

● Вага: 20 кг. 
● Джерело живлення: батарейка 1,5 В, тип D. 
● Манометр низького тиску: +/- 20 мбар (класс 1,6). 
● Манометр середнього тиску: 0-16 бар (класс 1.0). 
● Манометр високого тиску: 0-400 бар (класс 0.6). 
● З'єднувальний  пристрій з круглою різьбою Rd40 згідно 
EN 148-1. 
● З'єднання середнього тиску: євромуфта 
● З'єднання високого тиску: згідно DIN 477 



Перехідні адаптери для повнолицьових масок 

Аксесуари 

MSA Auer штекерний адаптер 
 

MSA Auer адаптер AutoMaXX 
 

Різьбовий адаптер M 45x3 
 

Drager штекерний адаптер 
 

Interspiro штекерний адаптер 
 

Interspiro Clic  
 

Interspiro S-Klasse  
 

Стандартне штекерне з'єднання    
 

Кругле різьбове з'єднання 

MSA Auer штекерний адаптер 
 

MSA Auer адаптер AutoMaXX 
 

Різьбовий адаптер M 45x3 
 

Drager штекерний адаптер 
 

Interspiro штекерний адаптер 
 

Interspiro Clic  
 

Interspiro S-Klasse  
 

Стандартне штекерне з'єднання    

Перехідні адаптери для легеневих автоматів 

Тест-набори для захисних хімічних костюмів  Наповнювальна і випробувальна лінія для перевірки хімічних 
захисних костюмів на герметичність. 
Блок тестування клапанів з розширювальним бачком для 
герметизації клапанів видиху. 

MSA Auer 

 

Drager  
 

Interspiro  

MSA Auer (старі і нові каски) 

 

 Heros 
 

Drager 

Фіксуючий ремінець для комбінації шолом-маска  

Інші аксесуари Захисний чохол для макета голови 
 

Силіконовий спрей 
 

Джерело живлення 230 В ~ 1,5 В 
 

Ущільнювальна пробка для легеневого автомата 
 

Заглушка для випробувального шланга 

Програмне забезпечення 
Функції, сфера застосування, мережева взаємодія. 
Програмні пакети доступні в будь-який час.  

Тестування і управління пристроями LT 
 

Тестування і управління іншими пристроями 
 

Обслуговування балонів, включаючи наповнення 

Манометр для перевірки баллонів  Для контролю тиску 200 і 300 бар в балонах  
стисненого повітря для дихання. 
Просте застосування.  
Вентиляція, відтягнувши ковпачок.  

Мийна машина RDT 09   
для лицевих масок  

Для миття, дезінфекції та сушки респіраторних масок, 
макс. 9 шт. за один цикл (близько 4 годин). 
Автоматичне виконання програм за допомогою керуючого  
пристрою SPS. Автоматичне регульоване дозування концентра-
ціії дезинфікуючого засобу від 0,5 до 5%. 

Сушка за допомогою повітродувки гарячого повітря 
з макс. температурою 50 °С 


