
 

MÁSCARA AUTÔNOMA 

SPERIAN 
 
 
 
 
 

 
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado conforme as normas  

NBR 13.716 (CA 25.603) e EN 137 (CE 0194/0060) 

 



 

 

Índice 

1. DIAGRAMAS DA MÁSCARA AUTÔNOMA ..................................................... 2 

2. DESCRIÇÃO DA MÁSCARA AUTÔNOMA...................................................... 3 

2.1. Princípio de operação .............................................................................. 3 

2.2. Arreios  e correias.................................................................................... 3 

2.3. Redutor de 1º estágio .............................................................................. 4 

2.4. Manômetro e alarme................................................................................ 4 

2.5. Válvula de demanda ................................................................................ 5 

2.6. Máscara facial.......................................................................................... 6 

2.7. Cilindros................................................................................................... 6 

3. COLOCAÇÃO EM USO...................................................................................... 7 

3.1. Verificações preliminares......................................................................... 7 

 3.1.1. Ajuste do cilindro............................................................................ 7 

 3.1.2 Fechamento do colar de aperto do cilindro...................................... 8 

 3.1.3 Colocação das mangueiras............................................................. 9 

3.2. Verificações rápidas antes do uso ........................................................... 9 

 3.2.1 Pressão no cilindro.......................................................................... 9 

 3.2.2 Vedação do circuito de ar................................................................ 9 

 3.2.3 Verificação do alarme ..................................................................... 9 

3.3. Funcionamento...................................................................................... 10 

3.4. Utilização............................................................................................... 11 

3.5     Após o uso ............................................................................................ 11 

4. MANUTENÇÃO ................................................................................................ 12 

4.1. Carregamento dos cilindros ................................................................... 12 

4.2. Limpeza, desinfecção e secagem .......................................................... 14 

4.3. Verificações ........................................................................................... 15 

 4.3.1 Controle de vedação..................................................................... 15 

 4.3.2 Controle de pressão estática do sistema de expansão de ar......... 15 



 

 

 4.3.3 Controle da pressão do cilindro..................................................... 15 

 4.3.4 Verificação do dispositivo de alarme ............................................. 15 

4.4    Armazenamento..................................................................................... 15 

5. Periodicidade das operações de conservação e controle ............................ 16 

6. Acessórios....................................................................................................... 17 

7. Assistência técnica ......................................................................................... 17 

8. Garantia............................................................................................................ 18 

 



 

Manual de instruções – 12/2010  
Máscara autônoma Sperian                                                                                                

1

IMPORTANTE 

 

Notas em caixas precedidas de um símbolo possuem o seguinte significado: 

 

 

A não aplicação destas instruções pode provocar danos sérios 

ao equipamento operado e colocar em risco a segurança do 

usuário. 

 

 

A não aplicação destas instruções pode levar a utilização 

incorreta do equipamento e provocar danos a ele. 

 

 

AVISO 

O fato de possuir este manual não autoriza automaticamente o usuário a utilizar a máscara 

autônoma Sperian. 

 

O usuário deve: 

- Ter lido todo o manual de instrução; 

- Ter autorização médica para uso de máscara autônoma; 

- Ter sido treinado adequadamente para as condições reais de uso; 

- Consultar as normas vigentes no que diz respeito a segurança relativos ao ambiente onde o 

equipamento será utilizado. 

 

O equipamento deve: 

- Ser verificado segundo as normas prescritas pela Sperian e conter um certificado de 

calibração mencionando a data de verificação. 

A Sperian declina qualquer responsabilidade em caso de não aplicação destas 

recomendações. 

 

Este equipamento é destinado a proteger as vias respiratórias contra 

qualquer gás, poeiras, neblinas e névoas tóxicas, ou quando o teor 

de oxigênio na atmosfera for baixo (inferior a 19,5%). 
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1. DIAGRAMA DA MÁSCARA AUTÔNOMA 

 

 

 

 

1. Máscara facial 

2. Válvula de demanda 

3. Mangueira de média pressão 

4. Correias dos ombros 

5. Cilindro de ar comprimido 

6. Correia abdominal 

7. Válvula do cilindro 

8. Arreio 

9. Manômetro e alarme 

10. Mangueira dupla (alta e média pressão) 

11. Correia para ajuste do cilindro 

12. Redutor de pressão (1º estágio) 
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2. Descrição da máscara autônoma Sperian 

 

A máscara autônoma Sperian é um equipamento de proteção respiratória tipo máscara 

autônoma de circuito aberto com pressão positiva que pode atender a um grande número de 

exigências onde haja deficiência de oxigênio e/ou alta concentração de contaminantes, 

mesmo acima da concentração IPVS.  

 

 

2.1 Princípio de funcionamento 

A máscara autônoma Sperian funciona com um reservatório de ar comprimido sob alta 

pressão. Este equipamento permite ao usuário respirar o ar proveniente do cilindro carregado 

nas suas costas. 

O ar comprimido do cilindro é primeiramente expandido a média pressão pelo redutor de 1º 

estágio, passando em seguida ao segundo estágio de redução de pressão, a válvula de 

demanda, para chegar a máscara facial com uma pressão respirável. 

A válvula de demanda mantém uma ligeira pressão positiva na máscara, independente do 

ritmo respiratório, evitando com que qualquer contaminante do ambiente entre na máscara e 

possa ser inalado. 

Este equipamento pode ser equipado opcionalmente com um dispositivo eletrônico de 

monitoramento (Angel II). 

 

2.2 Arreio e correias 

O arreio assegura o conforto e a estabilidade do cilindro. Seu 

formato anatômico possui aberturas no seu centro para reduzir a 

transpiração e é equipado com suportes para transporte e três 

pontos para conexão em uma linha de vida. 

O seu suporte de ajuste do cilindro permite a utilização de todos 

os cilindros da Sperian disponíveis para esse modelo de máscara 

autônoma. 

As correias dos ombros com ajuste rápido possuem fitas 

reflexivas e um manômetro; e o equipamento conta com uma 

correia para ajuste abdominal.  



 

Manual de instruções – 12/2010  
Máscara autônoma Sperian                                                                                                

4

O arreio permite que o cilindro seja carregado confortavelmente, ao mesmo tempo em que 

fornece estabilidade. O arreio possui um orifício, alças para o transporte e três pontos de 

ancoragem para um cabo salva-vidas. 

Este arreio de formato anatômico é feito de material auto-extinguível. 

Podem ser usados todos os tipos de cilindros da Sperian disponíveis para esse modelo de 

autônomo, através do ajuste do comprimento da correia do cilindro. O arreio é dotado de um calço 

de posicionamento de cilindro. 

As correias dos ombros e abdominal são acolchoadas com Nomex® e retardantes de chama. As 

correias dos ombros possuem fitas fluorescentes e manômetro. 

 

2.3 Redutor de 1º estágio 

O redutor de 1º estágio assegura a estabilidade da pressão 

média, quaisquer que seja a pressão residual no cilindro e a 

freqüência respiratória. 

Ela é fixada no arreio, na parte dorsal, e pode ser adaptada 

a todos os tipos de válvulas dos cilindros comercializados 

pela Sperian em função da sua rosca. 

Este redutor funciona a 200 ou 300 bar, é pode ser usado 

em temperaturas de -30ºC a 70ºC.    

Uma válvula de segurança se abre caso a pressão média exceda 13 bar, em caso de 

anomalia de funcionamento. 

Esse redutor está ligado a uma mangueira de pressão média que liga o primeiro e o segundo 

estágio de redução e a uma mangueira dupla, de alta pressão para o manômetro e média 

para o alarme. 

O redutor foi ajustado para criar uma pressão média em torno de 7 bar. 

É possível que equipar o equipamento com uma saída carona (opcional). 

 

2.4 Manômetro e alarme 

Um manômetro analógico permite ler a pressão interna do 

cilindro. 

Um alarme de alta potência (> 3.000Hz e > 90dBA a 1m), 

alimentado pela pressão média, adverte o usuário quando a alta 

pressão cair abaixo de 55 bar, o que corresponde a uma 

autonomia média de 10 minutos a uma freqüência respiratória 
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média. 

Esse alarme é automaticamente ativado, qualquer que seja a pressão, e permanece contínuo 

até o fechamento ou esvaziamento do cilindro. 

A alimentação do alarme, entre 55 e 10 bar tem sempre uma vazão inferior a 5l/min. 

Este equipamento pode ser equipado com um dispositivo eletrônico ANGEL II (opcional). 

 

2.5 Válvula de demanda 

A válvula de demanda é equipada com sistema de engate 

rápido, permitindo fácil encaixe na máscara facial. 

O desencaixe da válvula de demanda só pode ser feito 

voluntariamente, por pressão simultânea nos botões do 

engate rápido. 

O ar é liberado ao usuário automaticamente e 

imediatamente após a primeira inalação do usuário. No 

entanto, se o usuário desejar, também se pode adicionar 

manualmente a pressão positiva, pressionando o centro do botão de “by-pass”. 

O botão lateral permite, após o desencaixe, interromper a entrada de ar na válvula de 

demanda. 

Durante uma eventual utilização abaixo de 0ºC, a presença de umidade na válvula de 

demanda pode provocar a formação de gelo dentro desta e, consequentemente, alterar o seu 

funcionamento. 

É indispensável suprimir qualquer vestígio de umidade na válvula de demanda e na 

mangueira flexível de média pressão, assim como é necessário secar bem a válvula após a 

sua higienização. 

O “by-pass” permite, durante o uso do equipamento, obter uma entrada de ar suplementar na 

máscara facial. Permite também a purga do circuito de ar após a utilização do equipamento. 

As válvulas de demanda são ajustadas para fornecer uma pressão estática na ordem de 

3mbar. 
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2.6 Máscara facial 

A máscara facial isola perfeitamente o rosto do usuário do ar 

ambiente. 

O ar que ingressa na máscara acompanha a superfície do visor, 

dessa forma reduz o embaçamento. 

Uma mascarilha é usada para reduzir o espaço vazio dentro da 

máscara e assim limitar a reinalação do dióxido de carbono 

exalado pelo usuário. 

Uma válvula de exalação pré-ajustada controla a evacuação do 

ar exalado de modo a manter uma pressão positiva permanente na máscara. 

O visor panorâmico é feito de policarbonato altamente resistente. 

Um diafragma de voz vedado permite uma transmissão clara da voz do usuário, e a máscara 

é fixada na cabeça do usuário através de cinco pontos de sustentação (tirantes), ajustáveis. 

A válvula de exalação para a máscara de 5 mbar é ajustada para 5,0 ± 0,5 mbar (tampa 

amarela). 

 

2.7 Cilindros 

 

O volume de ar transportado é calculado em função da capacidade e da pressão de 

carregamento dos cilindros. Por exemplo: 

- Um cilindro de 6 litros a 300 bar, contém: 6 x 300 = 1.800 litros de ar 

- Um cilindro de 4 litros a 200 bar contém: 4 x 200 = 800 litros de ar 

 

A autonomia depende da quantidade de ar transportado, assim como do consumo do usuário. 

Esse consumo varia em grandes proporções, dependendo do usuário e o trabalho executado. 

O consumo do usuário pode ser considerado baixo, médio ou elevado para uma freqüência 

respiratória: 

- baixo: 20l/min de consumo médio, ou 63l/min de consumo instantâneo máximo; 

- médio: 40l/min de consumo médio, ou 126 l/min de consumo instantâneo máximo; 

- elevado: 100l/min de consumo médio, ou 314l/min de consumo instantâneo máximo. 

 

Os cilindros de ar comprimido devem estar em conformidade com a 

norma técnica vigente NBR 13716, e o ar do cilindro deve ser de 

qualidade respirável conforme norma NBR 12543. 
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Tabela de autonomia teórica de acordo com o cilindro utilizado: 

Autonomia (min.) Volume do 

cilindro 

(litros) 

Pressão 

de carga 

(bar) 

Volume de ar 

(litros) Consumo 

baixo  

20 l/min 

Consumo 

médio 

40 l/min 

Consumo 

alto 

100 l/min 

4 300 1200  60 min. 30 min. 12 min. 

6 300 1.800 90 min. 45 min. 18 min. 

6,9 300 2.040 100 min. 50 min. 20 min. 

9 300 2.700 135 min. 68 min. 27 min. 

 

Nota: Na prática, a autonomia real será ligeiramente menor, nomeadamente a 300 bar, 

porque é preciso levar em conta o coeficiente de compressão do ar (0,9 a 300 bar). 

 

 

3. Colocação em uso 

 

Só estão autorizados a serem utilizados os equipamentos que tenham sido armazenados e 

inspecionados conforme as prescrições da Sperian. 

Por razões de segurança, durante as inspeções regulares é recomendado controlar 

visualmente se os cilindros do equipamento possuem ar suficiente. 

 

 

3.1 Verificações preliminares 

 

3.1.1 Ajuste do cilindro 

O colar de aperto do cilindro é constituído por uma correia, uma fivela e uma alavanca de 

aperto. 

Para ajustar o cilindro, coloque o lado do arreio virado para si, com o redutor para baixo. A 

fivela do colar do cilindro deve encontrar-se a direita do arreio. 

Alinhe a correia, costurada no colar do cilindro, sobre o lado exterior esquerdo do arreio, 

fazendo deslizar a correia nos passantes do arreio (vide figura abaixo). 
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3.1.2 Fechamento do colar de aperto do cilindro 

Uma vez ajustado o colar de aperto e o cilindro de ar comprimido instalado no arreio, coloque 

o cilindro voltado para cima e o redutor voltado para baixo. 

Coloque as duas extremidades do colar sobre o cilindro e proceda do seguinte modo: 

 

- Introduza a correia na fivela 

do colar do cilindro; 

- Passe por cima da alavanca 

de aperto e depois no interior; 

- Passar novamente pela fivela 

do colar do cilindro, esticando 

ligeiramente a correia. 

- Abaixe a alavanca do 

cilindro de maneira que 

fique travada na 

posição baixa. 

 

 

- Rebata a correia do colar 

do cilindro por sobre a 

alavanca e a fivela; 

- Fixe a extremidade da 

correia no velcro. 

Correia costurada no 
colar de fechamento 
do cilindro. 

Colar de 
fechamento do 
cilindro. 
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3.1.3 Colocação das mangueiras 

A mangueira de média pressão está ligada ao redutor de 1º estágio e deve passar sobre o 

ombro direito do usuário e a válvula de demanda deve ser fixada no suporte instalado na 

cintura. 

A mangueira do manômetro é ligada ao redutor de 1º estágio, e deve passar sobre o ombro 

esquerdo do usuário. 

O manômetro com alarme permite ler facilmente o estado de carga do cilindro. 

 

3.2 Controles rápidos antes do uso 

 

3.2.1 Pressão no cilindro 

Abrir completamente a válvula do cilindro. O manômetro deve indicar uma pressão de: 

- 180 bar no mínimo para um cilindro de 200 bar; 

- 280 bar no mínimo para um cilindro de 300 bar. 

 

3.2.2 Vedação do circuito de ar 

- Desconectar a válvula de demanda da conexão de engate rápido da máscara facial (válvula 

de demanda fechada); 

- Fechar a válvula do cilindro de ar comprimido e observar o manômetro. A pressão não deve 

cair mais de 20 bar em um minuto. 

 

3.2.3 Verificação do alarme 

- Abrir a válvula do cilindro para colocar o equipamento sob pressão; 

- Fechar a válvula do cilindro; 

- Purgar lentamente o circuito pressionando o botão “by-pass” da válvula de demanda; 

- Observar o manômetro. O alarme deve soar a 55 bar (+/- 5 bar). 
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3.3 Funcionamento 

 

- Estender ao máximo as alças do arreio;  

- Colocar o equipamento nas costas e puxar pelas extremidades das alças 

até sentir o aparelho suspenso confortavelmente aos ombros; 

- Apertar a correia abdominal do equipamento. 

 

- Vestir a máscara facial e ajuste os tirantes.  

 

 

 

 

- Fazer ensaio de verificação da máscara facial, tampando com a mão a 

válvula de inalação e, ao tentar inalar o ar, verificar se o mesmo não entra 

por nenhum local.  

 

 

- Abrir completamente a válvula do cilindro. 

 

 

 

- Verificar novamente a pressão do cilindro através de leitura do manômetro.  

 

 

 

 

 

- Encaixar a válvula de demanda a conexão de engate rápido da máscara 

facial (ver capítulo sobre válvula de demanda).  

 

 

- O equipamento está pronto para uso. 
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3.4 Utilização 

Durante a utilização, verifique regularmente o manômetro. O alarme é acionado quando a 

reserva de ar respirável atingir uma pressão de 55 bar. O alarme continua a soar até que o ar 

dentro do cilindro se esgote. 

 

 

Abandonar o local imediatamente após o alarme começar a soar. Supondo 

que o consumo de ar do usuário seja cerda de 40l/min, ele terá apenas 10 

min. aproximadamente para voltar a uma área segura. Esse tempo estimado 

é apenas um exemplo; é preciso ter em conta o local e a natureza do 

trabalho. 

 

 

Em caso de situação difícil ou emergência (por exemplo: ferimentos ou 

dificuldade de respirar), se o usuário precisar de um fornecimento 

suplementar de ar respirável, basta pressionar o botão “by-pass” da tampa da 

válvula de demanda para aumentar o fluxo de ar respirável que chega a 

máscara facial. 

 

 

3.5 Após o uso 

- Interrompa a entrada de ar pressionando o botão lateral (consulte o item sobre válvula de 

demanda); 

- Retire a máscara facial; 

- Feche a válvula do cilindro; 

- Purgue o sistema pressionando o botão “by-pass” da válvula de demanda; 

- Desprenda a correia abdominal; 

- Desaperte as correias dos ombros, puxando as extremidades das alças para cima; 

- Retire o equipamento das costas. 

 

Recomendamos fortemente pedir a uma outra pessoa que efetue e 

verifique ela mesma a conexão das válvulas. Verifique bem. É primordial 

que as conexões estejam encaixadas corretamente na máscara facial. 
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4. Manutenção 

 

4.1 Carregamento dos cilindros 

 

Para carregar os cilindros, devem ser observadas as normas técnicas vigentes, relativas a 

qualidade do ar,  cilindro e operações sob pressão, por exemplo. 

Serão permitidos o carregamento dos cilindros que: 

- Estejam em conformidade com a norma nacional vigente e equipados com válvula 

igualmente em conformidade com a norma; 

- Não apresentem nenhum defeito suscetível de provocar um risco de incidente (válvula 

defeituosa, por exemplo); 

- Não apresentem sinais aparentes de umidade (gotas de água). 

 

O teor de umidade do ar respirável é um elemento importante para o bom funcionamento do 

aparelho respiratório. Por conseguinte, verificar que: 

- Os cilindros contenham ar respirável conforme a norma NBR 12543, que especifica certos 

dados em condições normais de uso, como à pressão atmosférica, à temperatura ambiente e 

umidade (abaixo); 

Pressão de carga Umidade máxima 

200 bar 50 mg/m³ 

300 bar 30 mg/m³ 

 

- De acordo com os requisitos de pureza estipulados para ar respirável na especificação EN 

132, a quantidade de impurezas deve ser mantida no mínimo possível e nunca deve 

exceder os valores máximos de exposição (TWA). 

Para recarregar um cilindro, use uma dessas duas possibilidades: 

 - Envie o cilindro para a assistência técnica SPERIAN. 

 - Use um compressor de alta pressão (conforme normas acima mencionadas). 

 

Nunca jogue o equipamento bruscamente no chão. 
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- Os cilindros nunca sejam completamente esvaziados; 

- Se por inadvertência foram completamente esvaziados, secá-los completamente; 

- As válvulas sejam fechadas imediatamente após o uso. 

 

No que se refere a armazenagem e ao transporte do cilindro que já não estejam conectados 

ao equipamento respiratório, outras prescrições regulamentares devem ser aplicadas e 

respeitadas: 

- Os cilindros devem ser protegidos contra impactos durante o transporte e armazenagem; 

- Na medida do possível, devem ser transportados na posição vertical (válvula para cima); 

- Para as operações de manutenção, os cilindros devem ser segurados, se possível, com as 

duas mãos; 

- Nunca segurar um cilindro pelo volante da válvula, mas de preferência pelo corpo da 

válvula, evitando assim que a válvula seja aberta involuntariamente; 

- Durante o transporte ou operações de manutenção, é proibido lançar bruscamente os 

cilindros no chão, chocar um cilindro no outro ou rolá-los; 

- Uma vez armazenados, protegê-los contra eventuais riscos de deslizamento e queda ou de 

alteração das condições de armazenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As válvulas dos cilindros são elementos expostos. Não é necessário 

acrescentar-lhes uma tampa de proteção. No entanto, faça um exame 

visual após cada intervenção. Os principais danos são: 

- um alojamento danificado; 

- desvio oblíquo do alojamento; 

- desvio oblíquo da haste que se reconhece pelo fato do volante ter uma 

posição inclinada para trás; 

- má vedação da válvula; 

- defeitos de funcionamento, como por exemplo, forçar anormalmente 

para abrir ou fechar a válvula. 
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4.2 Limpeza, desinfecção e secagem 

 

Limpeza: 

 

Os elementos sujos do equipamento devem ser limpos após cada utilização. Limpe-os 

minuciosamente com água morna, a qual será adicionada um agente de limpeza universal 

(solução de sabão) e depois enxaguar bem em água corrente. 

 

 

 

Desinfecção: 

Uma vez efetuada a limpeza, a máscara facial deve ser desinfetada, mergulhando-a num 

banho contendo um agente desinfetante. Respeitando a concentração e o tempo de aplicação 

do agente desinfetante indicados nas instruções das máscaras, não há motivo para temer 

efeitos indesejáveis sobre os diferentes materiais. Após a desinfecção, enxaguar 

imediatamente com água limpa para remover os eventuais resíduos do produto desinfetante. 

 

Secagem: 

Uma vez terminadas a limpeza e a desinfecção, seque todos os elementos  a uma 

temperatura situada entre 5ºC e 50ºC. Evitar qualquer tipo de irradiação térmica (sol, forno ou 

aquecimento central) É fortemente recomendado secar as peças condutoras de pressão 

(redutor, sistema de expansão e conectores) com um jato de ar comprimido a baixa pressão, 

de maneira a eliminar todos os restos de umidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Certifique-se que o agente de limpeza escolhido não contenha 

componentes corrosivos (por exemplo: solventes orgânicos) suscetíveis a 

atacar os elementos perecíveis. 
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4.3 Verificações 

 

As intervenções de verificação ou de manutenção devem ser realizadas por técnicos 

habilitados pela SPERIAN e possuírem bancada de teste, ferramentas específicas e peças 

genuínas da SPERIAN, assim como os procedimentos de manutenção. 

 

 

4.3.1 Controle de vedação 

Consulte o item 3.2.2. 

 

4.3.2 Controle de pressão estática do sistema de expansão de 

ar 

- Abrir a válvula do cilindro (consulte item 3.2.1); 

- Conectar a bancada de ensaio a válvula de demanda; 

- Uma pressão positiva da ordem de 3mbar deve ser criada na máscara facial conectada. 

 

4.3.3 Controle da pressão do cilindro 

Consulte item 3.2.1. 

 

4.3.4 Verificação do dispositivo de alarme 

Consulte o item 3.2.3. 

 

 

4.4 Armazenamento 

Os equipamentos limpos e secos podem ser guardados em um lugar onde não haja poeiras. 

Verifique se o equipamento está assentado adequadamente na superfície e se as correias 

não estão dobradas. 

 

O controle referente ao funcionamento do equipamento deve ser 

efetuado após cada operação de limpeza ou de troca de peças 

sobressalentes. 



 

Manual de instruções – 12/2010  
Máscara autônoma Sperian                                                                                                

16 

A temperatura do local onde armazenados deve ser fresca, entre 15 e 30ºC. Este local deve 

ser seco e isento de qualquer emanação de gases e vapores. Evite qualquer irradiação 

luminosa e solar direta, bem como a proximidade de uma fonte de irradiação térmica. 

 

 

5 Periodicidade das operações de conservação e controle 

 

Primeiro ano: 

Atividade Antes de 
usar 

Após o 
uso 

A cada 6 
meses 

A cada  
ano 

Limpeza e desinfecção da máscara  x  x (3) 

Limpeza do equipamento completo  x  x (4) 

Verificação em bancada (assistência 
técnica) 

 x (2)  
x (4) 

Verificação de funcionamento (usuário) x x   
 

 

Atividade A cada 
ano 

A cada 2 
anos 

A cada 6 
anos 

A cada 
10 anos 

Substituição de peças da máscara: 

- válvulas; 

- juntas 

 X X (3) 

 

Substituição de peças na válvula de 
demanda: 

- membrana; 

- mola; 

- válvula 

  X (1) 

X 

Substituição de peças no redutor: 

- junta; 

- pistão 

  X (1) 

X 

Substituição da junta de acoplamento 
de alta pressão do redutor 

x   
 

Inspeção periódica e ensaios no 
cilindro 

Consultar regulamentações específicas 
(NBR 13716) 

Substituição de peças da válvula do 
cilindro: 

- junta; 

- obturador 

A cada 5 anos, no máximo. 
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Notas: 

X: a realizar 

1: para equipamentos usados frequentemente 

2: após utilização num ambiente agressivo ou em condições extremas 

3: para armazenagem e reserva 

4: não necessário, se o equipamento for acondicionado hermeticamente. 

 

Para mais informações sobre códigos, peças e preços, entre em contato com a SPERIAN. 

Após a manutenção, deve ser feito um controle dos serviços e peças sobressalentes 

trocadas. 

 

 

 

6 Acessórios 

Bancada de teste; 

Sistema eletrônico Angel I; 

Sistema eletrônico de controle Angel II; 

Saída carona; 

Mala para carregamento do equipamento. 

 

 

7 Assistência técnica 

Todos os equipamentos da SPERIAN são concebidos para poderem ser conservados pelo 

usuário, mas exigem um mínimo de competências técnicas e materiais apropriados. 

A SPERIAN disponibiliza para comercialização a bancada de teste, com a qual é possível 

fazer a verificação e calibração da máscara autônoma. 

Para quaisquer informações necessárias, entre em contato com a SPERIAN. 

 

 

 

O redutor de 1º estágio e a válvula de demanda possuem parafusos 

selados com verniz vermelho, garantindo assim a montagem das peças 

na SPERIAN. Toda peça que não disponha deste selo isenta o fabricante 

de qualquer responsabilidade em caso de mau funcionamento do 

equipamento. 
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8 Garantia 

 

As verificações e manutenções devem ser realizadas por pessoa qualificada e autorizada 

pela SPERIAN. Devem ser utilizado somente a bancada de teste, instrumentos específicos e 

peças sobressalentes genuínas. As recomendações relativas a periodicidade dos controles e 

de manutenção descritas nesse manual devem ser estritamente seguidas. 

Somente máscaras autônomas equipadas com cilindro, máscara facial, válvula de demanda e 

todas as outras partes genuínas da SPERIAN possuem certificação brasileira e européia. 

Assim, essa garantia exclui os equipamentos que contenham outros componentes que não 

tenham sido fornecidos pela SPERIAN. 

 

 

 

 

 

 

SPERIAN PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA. 

Av. Marginal da Rod. Dos Bandeirantes, 100 

Distrito Industrial – Jundiaí – SP 

CEP 13213-008 

 

PBX: (11) 3309-1000 

Vendas.br@sperian.com 

 

www.sperian.com 

 


