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 Sprężarka do ładownia butli do aparatów powietrznych 

 

Dane techniczne 

1. Sprężarka wielostopniowa powinna umożliwiać napełnienie 2 butli sprężonym 

powietrzem o ciśnieniu 200 i 300 bar 

2. Powinna posiadać licznik motogodzin 

3. Powinna być zasilana silnikiem elektrycznym 230 lub 400V/50 H 

4. Powinna posiadać spust kondensatu ręcznie lub automatycznie 

5. Powinna posiadać wydajność na jedną butlę minimum 75 plus, minus 5l/min  

6. Ciśnienie napełniania maksymalnie 250 i 330 bar 

7. Powinna posiadać zestaw filtrów gwarantujących czystość powietrza zgodnie z normą 

PN EN 12021 

8. W zestawie ze sprężarką powinien być stojak do napełniania butli z pojemnikiem do 

schładzania 

9. Powinna posiadać minimum 24 miesiące gwarancji od daty uruchomienia zerowego 

10. Powinna posiadać zawór bezpieczeństwa dla ciśnienia 250 i 330 bar 

11. Powinna posiadać manometr do 350 bar 

12. Sprężarka, zawory, zawory bezpieczeństwa, przewody i pozostały osprzęt powinny 

spełniać wymagania przepisów o dozorze technicznym. 

13. Powinna posiadać instrukcje w języku polskim, która powinna zawierać (opis budowy 

urządzenia, zasady działania, zasady eksploatacji, zakres przeglądów dokonywanych 

przez zamawiającego, wykaz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, Książkę 

pracy sprzętu. 

14. Dostawca zapewni szkolenie pracowników do obsługi sprężarki. 

 

 Urządzenie do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych 

 

1.  Urządzenie powinno być przystosowane do badania: 

 aparatów powietrznych -nad i podciśnieniowych 

 automatów oddechowych - j.w. 

 masek twarzowych - j.w. 

 kombinezonów gazoszczelnych 

w zakresie niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia 

2. Powinien posiadać elektroniczne, sterowane komputerowo parametry 

3. Automatyczne, półautomatyczne oraz pojedyncze badanie poprzez PC  

4. Obsługa poprzez panel sterujący w oprogramowaniu PC 

5. Sensory pomiarowe o wysokiej dokładności klasa 0,5 wg DIN EN837 

6. Obudowa metalowa odporna na uszkodzenia zewnętrzne 

7. Zintegrowana głowa kontrolna powlekana lateksem 
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8. Powinna umożliwiać kontrolę : 

 Szczelność masek przy podciśnieniu 

 Szczelność masek przy nadciśnieniu 

 Ciśnienie otwarcia zaworu wydechowego masek 

 Działanie zaworu wydechowego przy pracy sztucznego płuca 

 Działanie zaworu wdechowego przy pracy sztucznego płuca 

 Powinna porównywać przynajmniej 4 wskazania wartości ciśnień manometru 

 Ciśnienia zadziałania sygnału akustycznego rezerwy przy spadku  

 Ciśnienia zadziałania sygnału akustycznego rezerwy przy odsysaniu 10 l/min  

 Ciśnienia zadziałania sygnału akustycznego rezerwy przy pracy sztucznego 

płuca 

 Średnie ciśnienie statyczne reduktora 

 Średnie ciśnienie dynamiczne reduktora przy odsysaniu 5, 10 l/min 

  Szczelność średniego ciśnienia reduktora 

 Średnie ciśnienie dynamiczne reduktora przy pracy sztucznego płuca 

 Szczelność przy podciśnieniu lub nadciśnieniu automatu oddechowego 

 Ciśnienie otwarcia automatu oddechowego przy 5/10 l/min (normalno 

ciśnieniowy lub nadciśnieniowy) 

 Statyczne nadciśnienie automatu oddechowego 

 Ciśnienie dawkowania automatu z zaworem bezpieczeństwa 

 Rytm oddechowy przy oddychaniu automatem oddechowym 

 Maksymalne ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 

 Maksymalne ciśnienie zamknięcia zaworu bezpieczeństwa 

 Kontrola szczelności wysokiego ciśnienia kompletnego aparatu powietrznego 

 Ciśnienie otwarcia zaworu wydechowego kompletnego aparatu powietrznego 

 Rytm oddechowy przy oddychaniu przy kompletnym aparacie powietrznym 

 Wydatek powietrza przy odsysaniu kompletnego aparatu powietrznego 

 Ciśnienie otwarcia – bezwzględne nadciśnienie przy odsysaniu kompletnego 

aparatu powietrznego 

 Szczelność ubrań gazoszczelnych 

 Szczelność zaworów wydechowych ubrań gazoszczelnych 

  Ciśnienie otwarcia zaworów wydechowych ubrań gazoszczelnych 

Dostawca zapewni szkolenie pracowników do obsługi urządzenia. 

 

 

 

 


