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PARA SUA SEGURANÇA SIGA CORRETAMENTE 
AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL

Qualquer utilização deste aparelho requer a completa compreensão e observação 
destas instruções.
Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos aqui especificados.

MANUTENÇÃO

O aparelho deve ser inspecionado por técnicos especializados em intervalos regulares 
(e um registro deverá ser mantido).
O conserto do aparelho só pode ser executado por técnicos especializados Air Safety
Recomendamos que um contrato de assistência técnica seja obtido com a Air Safety e 
que todos os reparos sejam executados pela empresa.
Somente peças de reposições originais Air Safety devem ser utilizadas para a 
manutenção.
Veja o capítulo: “Intervalos de Manutenção”.

RESPONSABILIDADE QUANTO À FUNCIONALIDADE OU DANOS

A responsabilidade quanto à funcionalidade do aparelho é irrevogavelmente 
transferida ao proprietário ou operador uma vez que o aparelho não tenha sido 
assistido ou reparado pela assistência técnica exclusiva da Air Safety ou alguém 
autorizado por ela. O mesmo ocorre se o aparelho não for utilizado conforme o seu 
uso previsto.
A Air Safety não se responsabiliza por danos causados pelo não cumprimeno das 
recomendações citadas.
As cláusulas de garantia e responsabilidade dos termos de venda e entrega da Air 
Safety não serão modificadas além das recomendações citadas. 

Dados técnicos

Manômetro de baixa pressão:

Faixa de medição..........................................-12 / 0 / 38 mbar
Escala de calibração.....................................1 mbar
Classe...........................................................1.6
Válvula de alívio de pressão..........................Embutida
Cronômetro..................................................Display de cristal
Período de medição pré-selecionável...........1 segundo a 99 minutos
Após término...............................................Alarme sonoro
Bateria.........................................................1,5 V - LR 44

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO

TABELA DE FALHAS

Componente Operação de manutenção

Equipamento
completo

Cabeça Teste

Manômetro

Teste operacional e de vedação

Cabeça Teste 
perdendo ar

Limpeza

Realização de auto teste

Esvaziar

Verificação da precisão
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(1) Somente  por pessoal técnico Air Safety.

Utilize somente as peças originais Air Safety.

Falha

Vazamento na
Cabeça Teste. 

Reaperte a abraçadeira
teste as conexões das
mangueiras.

Causa Solução

Sobrepressão na máscara Bocal da cabeça Teste 
vazando.

Envie para Air Safety.

Pressão de teste
não atingida

Cronômetro não
funciona

Pressão de alimentação 
muito baixa.
Adaptador errado ou
com vazamento.

Bateria descarregada.

Verifique se necessário,
encha o cilindro.
Verifique adaptador.

Substituir bateria.
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1. Cabeça teste inflável
2. Saída de média pressão (engate e encaixe)
3. Manômetro de baixa pressão -12 a +28 mbar
4. Manômetro de média pressão 0 a 16 bar
5. Conector com rosca 40x1/7” (interna)
6. Cronômetro
7. Entrada para alimentação de ar comprimido (niple de mangueira)
8. Alavanca de controle para geração de sobrepressão e (rápido) alivio de pressão
9. Alavanca de controle para inflar e esvaziar a cabeça teste e para seleção dos pontos 
de medição
10. Alavanca de controle para geração de pressão negativa e (lento) alívio de pressão

USO APROPRIADO

A unidade Cabeça Teste Vedação, foi desenvolvido para teste de equipamentos de 
proteção respiratória de ar comprimido, máscaras respiratórias e válvula de 
demanda PP automática em workshops de equipamentos respiratórios, centros de 
manutenção de equipamentos e laboratórios de testes.

- Teste de equipamentos respiratórios de ar comprimido: média pressão.
- Teste de válvulas de demanda: operação e vazamento.
- Teste de máscaras respiratórias: vazamento e válvula de exalação.

DESCRIÇÃO DAS PARTES DO EQUIPAMENTO
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Dados técnicos

Condições ambientais

Operação:
Temperatura.....................................................10 a 45º
Umidade relativa..............................................Max. 70%
Pressão atmosférica..........................................850 a 1400 mbar

Armazenamento:

 

Temperatura.....................................................-30 a 60º
Umidade relativa..............................................Até 100%
Pressão atmosférica..........................................850 a 1400 mbar

Carcaça:
Material.....................................................Plástico/Fibra
Dimensões................................................. (C,A,L) 650/460/280mm
Cor.............................................................Cinza claro

Peso:
Aproximadamente.....................................................12kg

Fornecimento de ar comprimido:
6 bar (4 a 9 bar), qualidade de ar respirável conforme NBR 12543

Conexão do ar comprimido........................................Conexão Dräger PA

Conexão para válvula de demanda:

Entrada.................................................................. Engate rápido Dräger PA
Saída.................................................................... Rosca Rd 40x1/7” (rosca interna)

Cabeça Teste.........................................................Borracha inflável e removível.

Manômetro de média pressão:

Faixa de medição..........................................0 a 16 bar
Escala de calibração......................................0,5 bar
Classe............................................................1,6
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DESCRIÇÃO

Todos os componentes do equipamento Cabeça Teste Vedação são construídos 
dentro de uma carcaça de fibra que pode ser fixada em bancadas de teste através de 
grampos. O conjunto de teste é conectado a uma alimentação de ar comprimido 
através de um niple de mangueira no lado direito (alimentação de 4 a 9 bar de uma 
conexão de média pressão de um equipamento respiratório de ar comprimido ou 
rede de ar estacionária).
A conexão de rosca é montada no conjunto para a realização de testes de válvula de 
demanda. A válvula de demanda é alimentada através do engate de encaixe 
localizado no lado esquerdo do conjunto de teste.
Três práticas alavancas de controle são oferecidas para controlar as seguintes 
funções:
A. Inflar a cabeça teste,
B. Esvaziar a cabeça teste,
C. Gerar pressão negativa ou sobrepressão.

Os valores medidos são mostrados através dos manômetros de baixa e média 
pressão e de um cronômetro.

PREPARAÇÃO

Fixe a Cabeça Teste Vedação na bancada:

1. Retire a tampa protetora, insira o grampo e rosqueie firmemente na bancada.

Conecte a alimentação de ar 
comprimido
Utilize somente ar respirável a 6 bar (4 a 
9 bar) conforme NBR 12543, fornecido 
de uma rede estacionária de ar 
comprimido com mangueira de média 
pressão ou de um equipamento 
respiratório de ar comprimido (PA).

2. Encaixe o engate rápido até fixá-lo no 
lugar. Abra a válvula de alimentação de 
ar comprimido.

3. Leia a pressão.

Ajuste o cronômetro
- Ajuste o cronômetro para zero. 
Pressione os botões MIN e SEC ao 
mesmo tempo. O display mostrará 00’00.

Após os testes
1. Feche a válvula de fornecimento de ar 
comprimido. Purgue o sistema.
2. Ative a válvula de demanda ou 
alternativamente, infle e esvazie a Cabeça 
Teste. Não infle demasiadamente.
3. Verifique o manômetro. Quando o 
manômetro estiver em zero desconecte a 
m a n g u e i r a  d e  m é d i a  p r e s s ã o ,  
procedimento padrão de desconexão  de 
um engate rápido. 
4. Desmonte a configuração de teste.

Substituindo a bateria do cronômetro
1. Remova o cronômetro (velcro). 
2. Abra o compartimento de bateria 
utilizando uma chave de fenda apropriada 
ou uma moeda. Gire o parafuso no sentido 
anti-horário e remova a tampa da bateria.
3. Remova a bateria velha e insira uma 
nova. Tome cuidado para respeitar a 
polaridade correta, o “+” deve estar para 
cima.
4. Feche o compartimento da bateria 
utilizando uma chave de fenda apropriada 
ou uma moeda. Gire o parafuso no sentido 
horário.
5. Coloque o cronômetro novamente em 
seu lugar (velcro).

Limpeza e armazenamento.
Esvazie a Cabeça Teste, limpe o equipamento e deixe-o secar. 
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- Ajuste o tempo de teste, por exemplo: 30 segundos com o botão SEC. O display 
mostrará 00’30.
- Pressione o botão START. Após o tempo ajustado ter terminado, um alarme 
sonoro é emitido. O display mostrará 00’00.
- Desligue o alarme sonoro: pressione o botão STOP. O display mostrará 00’30.

Quando você pressionar o botão START novamente, o alarme sonoro será 
novamente emitido após 30 segundos. Caso você deseje ajustar um outro tempo:
 - Ajuste novamente o cronômetro a zero e ajuste o novo tempo.

Autodiagnóstico
Realize o procedimento de auto teste antes 
de iniciar cada série de testes.

Auto teste do sistema de média pressão
1. Ajuste o tempo de teste de 60 segundos.
2. Leia a pressão. Feche a válvula de 
alimentação de ar comprimido, no caso da 
alimentação ser feita através do PA: feche a 
válvula do cilindro.
3. Inicie o cronômetro e após o término do 
tempo do teste faça a leitura novamente.

Caso a pressão caia mais do que 0,25 bar 
localize e sele o vazamento, então repita este 
teste.

Auto teste da Cabeça Teste
1. Ajuste o tempo de teste de 3 minutos.
2. Infle a Cabeça Teste. Empurre a alavanca 
de controle do meio no sentido “+”. Não 
infle em demasia.
3. inicie o cronômetro e após o término do 
tempo ajustado  verifique a Cabeça de Teste. 
A Cabeça de Teste não deve sofrer nenhuma 
modificação visível em sua forma.

Auto teste das linhas de medição da Cabeça Teste
Devido a sua pequena dimensão, este auto teste requer um grau de 
sensibilidade n ponta dos dedos.
1. Ajuste o tempo de 30 segundos.
2. Acione o ponto de medição da Cabeça Teste. Ajuste a alavanca do meio 
brevemente para “+”.
3. Vede a linha de medição da Cabeça Teste com seu polegar.
4. Gere uma pressão de teste de aproximadamente + 20 bar.

Testando a máscara respiratória( *)

Preparação
Instale os dispositivos de vedação na máscara.
1. O menor na parte internada máscara, no bocal 
localizado no alojamento da válvula de exalação.
2. O maior na parte externa da máscara, no bocal na 
parte de inalação.;
3. Infle a cabeça teste até que a máscara respiratória 

Verificando a pressão de abertura da válvula de exalação
(somente para máscaras de pressão positiva)
1. Gere lentamente uma sobrepressão e faça a leitura da pressão de abertura. Compare 
com o valor especificado.

 Verificando a vedação
1. Ajuste o tempo de teste.
2. Gere a pressão de teste (pressão negativa - para esta operação deve-se retirar o 
dispositivo de vedação pequeno).
3. Inicie o cronômetro. Após o término do teste, faça a leitura da pressão e compare a 
diferença de pressão com o valor especificado.

possa ser colocada sobre ela. Posicione a alavanca de controle em “+”.
Umedeça os lábios de vedação e o disco da válvula de exalação da máscara respiratória 
com água. Coloque a máscara respiratória na Cabeça Teste.
4. Infle a Cabeça Teste até que o lábio de vedação da máscara respiratória esteja 
totalmente em contato. Ajuste a alavanca de controle para “+”. Não estique a “pele” da 
Cabeça Teste demasiadamente.
5. Vede o conector da máscara respiratória com um tampão.

( *) Para especificações detalhadas do equipamento de teste, valores 
especificados, etc., por favor observe as instruções de uso assossiadas.

Testando com a válvula de exalação selada
1. Remova o disco da válvula de exalação e bloqueie 
o assento da válvula com um tampão.
2. Ajuste o tempo de teste.
3. Gere a pressão de teste. Faça a leitura da pressão e 
compare a diferença de pressão com o valor 
especificado.
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2. Ajuste um tempo de teste de 30 segundos.
3. Ative o ponto de medição do conector de rosca. Ajuste e a alavanca do meio para “-”.
4. Gere uma pressão de teste de aproximadamente 10mbar. Faça a leitura da pressão e 
inicie o cronômetro. Após o término do tempo de teste faça a leitura da pressão e inicie o 
cronômetro. Após o término do tempo de teste faça a leitura da pressão novamente. Não 
deve haver nenhuma mudança detectável de pressão. 

Faça a leitura da pressão e inicie o cronômetro. Após o término do tempo de teste, faça a 
leitura da pressão novamente. Não deve haver nenhuma mudança detectável de pressão.

Auto teste da linha de medição da 
conexão de rosca
Devido a sua pequena dimensão este auto 
teste requer um grau de sensibilidade na 
ponta dos dedos.
1. Vede a conexão de rosca localizada nos 
lábios do boneco inflável.

Testando a válvula de demanda
1. Vede a mangueira de média pressão com plugue.
2. Conecte a válvula de demanda ao conector de rosca. 
Abra a válvula de alimentação de ar comprimido.
3. Ative o ponto de medição do conector de rosca. Ajuste 
brevemente a alavanca de controle do meio para “-”.

Verificando vazamentos
1. Ajuste o tempo de teste.
2. Opere a alavanca de controle algumas vezes e ajuste o 
teste para pressão negativa. Para ajustes finos de pressão, 
empurre a alavanca de controle para frente.
3. Faça a leitura da pressão. Inicie o cronômetro. Após o 
teste, faça a leitura da pressão novamente e compare a 
diferença de pressão com o valor especificado.

Verificando a pressão de abertura
1. Remova a válvula de demanda do conector de rosca.
2. Remova o plugue e conecte a mangueira de média 
pressão. O engate deve ser fixo em seu lugar.
3. Reconecte a válvula de demanda no conector de 
rosca. 
4. Gradativamente aumente a pressão negativa. 
5. Olhe o manômetro. Faça a leitura da pressão de 
abertura da válvula e compare com o valor 
especificado.

Sistema de pressão positiva

Preparação
1. Conecte a mangueira de média pressão. O engate deve 
estar fixo em seu lugar. Desative a função de pressão 
positiva da válvula de demanda. Abra a válvula de 
alimentação de ar comprimido.
2. Conecte a válvula de demanda ao conector de rosca 
utilizando o adaptador apropriado.
3. Ative o ponto de medição do conector de rosca. Ajuste 
brevemente a alavanca de controle do meio para “-”.

Verificando vazamentos
1. Ajuste o tempo de teste.
2. Opere a alavanca de controle algumas vezes e ajuste o 
teste para pressão positiva.
3. Para ajustes finos de pressão, empurre a alavanca de 
controle para frente.
4. Faça a leitura da pressão. Inicie o cronometro. Após o 
término do tempo de  teste faça a leitura da pressão 
novamente e compare a diferença de pressão com o valor 
especificado.

Verificando a pressão de acionamento e pressão positiva estática
1. Opere brevemente a alavanca de controle algumas vezes e gradativamente aumente a 
pressão positiva.
2. Olhe o monômetro. Faça a leitura da pressão negativa no ponto de acionamento e 
compare com o valor especificado. Faça a leitura da pressão positiva estática e compare 
com o valor especificado.

Alternativamente, a operação da válvula de demanda pode ser testada como parte 
da revisão do equipamento autônomo (com a máscara na Cabeça Teste). Pequenas 
diferenças de pressão são possíveis quando comparando os resultados de teste 
destes dois métodos. 


