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Тестер  
для проведення

        статичних випробувань
     повнолицевих масок, 

   легеневих автоматів та
         дихальних апартів при  
        низькому та середньому 

     тиску
 

 

Результати випробувань показуються на манометрі

 

 
  

 

 

  
 

 

 

     
        
      
  
    
  
      

  
       
     
       

Тестер Multitest plus має лише чотири елементи управління, що 
дозволяє легко, ефективно та зручно проводити всі статичні 
випробування, які необхідно виконати на повнолицевих масках 
та легеневих автоматах.
Крім того, Multitest plus може використовуватися для 
випробувань середнього тиску.
Тестер постачається із з'єднувачами круглої різьби Rd 40 для 
легеневих автоматів і масок нормального тиску.
Адаптери для тестування легеневих автоматів і масок 
надмірного тиску доступні як опція  (продаються окремо).
Вбудований насос забезпечує необхідні рівні позитивного та
негативного тиску, а також необхідну продуктивність для 
випробувань на тиск відкриття та тиск закриття.

 

  
 

      
  

        
 

     

Тестер живиться від батареї потужністю 1,5 В (елемент типу D, 
є в комплекті) або адаптера живлення 220 В (продається окремо).

Рівень тиску показаний на манометрах низького тиску і 
середньому  тиску тестера.

Манометр низького тиску оснащений калібровочним гвинтом з 
нульовим  зміщенням.
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Повнолицеві маски для тестування  надягаються на надувний 
макет голови, що гарантує ідеальне щільне прилягання.
Для тестування різних моделей двоточкових масок слід 
викоритстовувати відповідні аксесуари, що  доступні як опція
(продаються окремо).

 

 

Обсяг можливих тестів 

❖  герметичність маски  

❖   тиск відкриття клапана видиху маски   

❖  герметичність легеневого автомата  

❖   тиск відкриття легеневого автомата  

❖   тиск закриття легеневого автомата  

❖      статичний середній тиск дихального апарата 

❖    герметичність хімічних захисних костюмів
(аксесуари на замовлення) 

 

 

Комплект поставки 

❖ Multitest plus 

❖       макет голови у комплекті з наповнювальним клапаном і хомутом 

❖  шланг для перевірки маски (кругла різьба) 

❖ ущільнювач для шланга легеневого автомата 

❖ ущільнювач для шланга тестування масок 

❖  шланг для випробування середнього тиску (з євро муфтою) 

❖ силіконовий спрей 

❖ секундомір 

❖  1.5 Вольт батерейка (тип D) 

❖ Інструкція з експлуатації 

Специфікація 

❖        розміри (ш х в х д): 550 x 200 x 370 мм  

❖  вага: 15 кг  

❖      живлення: батарейка 1.5 Вольт (тип D)  

❖   манометр низького тиску: +/-20 мбар (клас 1.6)  

❖   манометр середнього тиску: 0-16 бар (клас 1.0)  

❖  з'єднувач з круглою різьбою EN 148-1  

❖  з'єднувач середнього тиску: євро муфта  
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Аксесуари
Адаптери для повнолицевих масок 

 
 

 
 

MSA Auer plug-in connector 330-048 

MSA Auer plug-in connector AutoMaXX 330-152 

Threaded connector M 45x3 330-050 

Dräger plug-in connector 330-049 

Interspiro plug-in connector 330-051 

Interspiro Clic 330-168 

Interspiro S class 330-496 

Plug-in connector ESA 330-178 

Round-thread connector 330-471 
 

Адаптери для легеневих автоматів  

 

 

  

MSA Auer plug-in connector 330-011 

MSA Auer plug-in connector AutoMaXX 330-149 

Threaded connector M 45x3 330-012 

Dräger plug-in connector 330-013 

Interspiro plug-in connector 330-014 

Interspiro Clic 330-162 

Interspiro S class 330-498 

Plug-in connector ESA 330-175 
  

Комплект для тестування хімкостюмів  

 

  

Filling and testing hose for performing leak-tightness tests on 
chemical protective suits. Valve tester complete with expansion 
tank for testing the exhalation valves for leak tightness. 

MSA Auer   330-583 

Dräger  330-584 

Interspiro 330-585 
  

Кріпильні ремінці для шолом-масок  
 

 

  
MSA Auer (old and new)  330-120 

Heros  180-162 

Dräger 330-210 
  

Інші аксусуари  Protective hood for dummy head 340-001 

Silicon service spray 75ml 190-040 

Power adapter 230V~1.5V 120-458 

Sealing plug for lung-governed demand valve 330-526 

Sealing plug for testing hose 220-401 
  

Програмне забезпечення 
Please do not hesitate to get in touch with us if you have any questions or would 
like to learn more about the functionality of our software products, their range of 
possible applications and their use in networked environments. 

Equipment management and testing software LT 330-327 

Equipment management and testing software 330-452 

Cylinder management software (incl. logging of fillings) 330-447 
  

Манометр для перевірку тиску в 
балонах

 For checking the pressure levels of 200-bar and 300-
bar breathing-air cylinders. Easy to operate.  

Pull-back depressurization mechanism. 
330-023 

  

 Машина RDT 09 для мийки масок  
 

 

For cleaning, disinfecting and drying up to 9 respiratory protective 
masks in approximately 4 hours. PLC-controlled, all-automatic 
operation. 

Disinfectant gets added automatically. Freely adjustable 
concentration level (0.5% to 5%). Masks are dried at a maximum of 
50 °C by means of a hot-air blower.      330-487 

 

mailto:info@menzl.at
http://www.menzl.at/



