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Charakteristika a zCharakteristika a záákladnkladníí popispopis

SATURN S 71 (charakteristika):
- Rovnotlaký;
- Autonomní;
- Izolační;
- Jednostupňový;
- Vzduchový s otevřeným dýchacím okruhem;
- Celková hmotnost i s TL: 17 [kg] (SATURN S 71/20 – 7) → 7 [l] TL;

14 [kg] (SATURN S 71/20 – 5) → 5 [l] TL;
- Výrobce: firma MEVA a.s. (Roudnice nad Labem).

SATURN S 71 (základní popis):
1) Anatomický nosič (duralový);
2) Ocelová tlaková láhev (vodní objem: 5 nebo 7 [l]; plnicí tlak: 20 [MPa]);
3) Horní závěs pro rozvod plynu (1 zaslepení + 3 vývody pro připojení:

1. vývod → manometr;
2. vývod → plicní automatika;
3. vývod → tlakové láhev);

4) Manometr;
5) Plicní automatika (suchá);
6) Vrapová hadice s koncovkami (průřez: 25 [mm], délka: 700 [mm]);
7) Ochranná vzduchová maska (typ: CM 4, CM 5, atd.);
8) Ramenní a bederní popruhy se sponami (polyamidové);
9) Horní kryt (duralový nebo laminátový);
10) Stahovací ocelový pásek s maticí.
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PouPoužžititíí u HZS u HZS ČČRR

- Používá se jen u SDH (sborů dobrovolných hasičů) a pro výcvikové účely;

- Profesionální jednotky HZS ČR izolační vzduchový dýchací přístroj (dále jen „VDP“) SATURN S 71 
nepoužívají s ohledem na platnost vyhlášky č. 35/2007 o technických podmínkách požární techniky;

- Podle vyhlášky č. 35/2007 musí být:

→ zásahový požární automobil;

→ dopravní automobil (DA);

→ cisternová automobilová stříkačka (CAS);

vybaven: 4 ks Dýchacích přístrojů s min. zásobou 1600 [l] vzduchu.

- Kritériu zásoby 1600 [l] vzduchu ve smyslu vyhlášky č. 35/2007 dýchací přístroj SATURN S 71 
nesplňuje, protože při objemu tlakové láhve 5 [l] nebo 7 [l] a plnícím tlaku 20 [MPa] činí zásoba 
stlačeného vzduchu pouhých 1000 [l] nebo 1400 [l].
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NNáákres pkres přříístroje (s detailnstroje (s detailníím popisem)m popisem)
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Foto pFoto přříístroje (se zstroje (se záákladnkladníím popisem)m popisem)
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Foto pFoto přříístrojestroje

SATURN S 71 – 20/5

Ochranná maska CM 4

Ocelová tlaková láhev 5 [l]

Duralový horní kryt
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PlicnPlicníí automatikaautomatika
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PlicnPlicníí automatikaautomatika
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PlicnPlicníí automatikaautomatika
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Definice:
PLICNÍ AUTOMATIKA = zařízení, které dávkuje tlakový vzduch z tlakové láhve (dále jen „TL“) 

do ochranné masky (resp. do dýchacích cest) podle aktuální potřeby 
uživatele vyvozené z nádechového podtlaku;

- může být konstrukčně řešena jako:
a) rovnotlaká (podtlaková);
b) přetlaková.

ROVNOTLAKÁ P.A.         = plicní automatika, která dodává vzduchu do ochranné masky 
pouze při navození určitého nádechového podtlaku uživatelem.

PŘETLAKOVÁ P.A.         = plicní automatika, která má určitý stálý průtok vzduchu nezávisle na 
nádechovém podtlaku navozeném uživatelem (vytváří tedy v 
ochranné masce stálý přetlak), a nad rámec této stálé dávky 
dodává ještě množství vzduchu podle aktuální potřeby vyvozené z 
nádechového podtlaku uživatele;

- konstrukčně se obě automatiky liší přítomností pružinky nad 
membránou (u přetlakové p.a.), která stále tlačí určitou silou na 
membránu a nechává takto automatiku stále mírně pootevřenou, 
což má za následek nepřetržité proudění určitého množství
vzduchu.

PlicnPlicníí automatikaautomatika
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PRINCIP FUNKCE:

→ při nádechu uživatele se v ochranné masce, vrapové hadici i plicní automatice (v části pod 
membránou) vytvoří podtlak;

→ v důsledku podtlaku klesá membrána (2) směrem dolů a tlačí přitom na horní páku (4);

→ horní páka (4) návazně vychyluje spodní páku (18) ukotvenou na čepu (7), a mechanicky 
spojenou s regulačním šroubem (3), na nějž vespod navazuje jehla (9);

→ jehla (9) pak zatlačí na kuželku usazenou na pružině (22) uvnitř tlakového rychlouzávěru (13), 
což umožní průtok tlakového vzduchu skrze úzký kanálek až do injektoru (10);

→ kanálkem injektoru (10) vniká tlakový vzduch do vnitřního prostoru plicní automatiky pod 
membránu (2), čímž se vyrovnává původní podtlak pod membránou, a membrána se opět zvedá
nahoru (až do vyrovnání tlaku mezi vnějším a vnitřním prostředím, tj. prostorem pod a nad 
membránou);

→ po vyrovnání tlaků pod a nad membránou (2), tj. po zdvihu membrány do původní výchozí polohy 
se stejným mechanismem přívod vzduchu opět přeruší, a celý cyklus se při nádechu uživatele opět 
opakuje;

→ aby se však přívod vzduchu neuzavřel příliš rychle, je injektor (10) umístěn tak, aby z něj proud 
vzduchu nabíhal přímo na plochu spodní páky (18), která řídí pohyb jehly (9);

→ jehla (9) pak ustupuje kuželce uvnitř tlakového rychlouzávěru (13) mnohem plynuleji, než by tomu 
bylo v případě, kdy by její pohyb závisel výhradně na pohybu membrány (2);

→ kromě injektoru (10), který v závislosti na činnosti jehly (9) střídavě dodává nebo nedodává
tlakový vzduch, je stále pod aktuálním tlakem i vedlejší tlakové potrubí vedoucí k regulátoru (29), 
na který navazuje píšťala (28);

PlicnPlicníí automatikaautomatika
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→ uvnitř regulátoru (29) se nalézá volně usazená kuželka (24), na kterou z jedné strany působí
nepřetržitě tlakový vzduch z otevřeného ventilu tlakové láhve, a ze strany druhé pak píst (26) 
usazený na pružině (27) a zakončený jehlou;

→ jehla pak skrze malý kanálek tlačí na kuželku (24);

→ pokud stálý tlak vzduchu dodávaného z tlakové láhve poklesne pod určitou hodnotu nastavenou na 
pružině (27), jehla přetlačí kuželku a zprůchodní tímto kanálek pro zbývající tlakový vzduch;

→ pokud se tlakový vzduch dostane skrze spojovací kanálek v regulátoru (29), pronikne v zápětí až
do píšťaly (28), a ta začne varovně pískat.

Pozn. 1: Čísla uvedená v závorce za zvýrazněným názvem součástky plicní automatiky korespondují s obrázkem 
„Řez plicní automatikou SATURN S“.

Pozn. 2: U přístroje SATURN S 71, je regulátor v plicní automatice nastaven tak, aby umožnil vstup vzduchu do 
píšťaly při zbytkovém tlaku v tlakové láhvi cca 3,5 - 4 MPa (varovný signál u přístroje SATURN S 71 se 
tedy začne ozývat při zbytkovém tlaku v tlakové láhvi přibližně 3,5 - 4 MPa).

PlicnPlicníí automatikaautomatika
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Ochranná maska „CM 4“ (charakteristika):
- Hmotnost: 400 [g];

- Výrobní materiál: pryž;

- Použití v rozmezí teplot: - 30 [°C] až + 50 [°C];

- Výrobce: AVEC CHEM, s.r.o. (Pardubice)

GUMÁRNY ZUBŘÍ, a.s. (Zubří)

Ochranná maska „CM 4“ (základní popis):
1. Lícnice (pryžová) – lemována „těsnící linií masky“;

2. Zorník (dvou-zorníkový);

3. Polomaska (vnitřní maska) – obsahuje:

→ 2 ks řídících ventilů (každý ventil má 1 membránu); 

4. Průzvučná membrána;

5. Ventilová komora – obsahuje:

→ otvor pro našroubování vrapové hadice VDP;

→ nádechový ventil (1 membrána); 

→ výdechový ventil (2 membrány);

6. Upínací systém (náhlavní kříž) + nosný popruh.

OchrannOchrannáá maska maska –– CM 4CM 4

1

2

3

4

5

6
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OchrannOchrannáá maska maska –– CM 4CM 4
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OchrannOchrannáá maska maska –– CM 4CM 4
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PRINCIP FUNKCE ochranné masky CM 4:

Vzduch z „vrapové hadice“ vstupuje do ochranné masky skrze „nádechový ventil“ usazený ve 
„ventilové komoře“. „Nádechový ventil“ má vyústění v prostoru za „polomaskou“. Vzduch tedy 
vstupuje do prostoru masky přímo pod „lícnici“. Teprve z tohoto prostoru je pak skrze 2 ks „řídících 
ventilů“ druhotně nasáván do „polomasky“ (vnitřní masky), kde je vdechován uživatelem.

Pozn.: Tento systém cirkulace vzduchu napomáhá lepšímu odvodu vlhkosti z prostoru pod maskou, zvyšuje tímto 
komfort nošení masky uživatelem a pomáhá též zamezit mlžení zorníků.
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OchrannOchrannáá maska maska –– CM 4CM 4

VÝDECHOVÝ VENTIL (základní popis):

1)   membrána (2 ks);

2)   mřížka pro usazení membrán (2 ks);

3)   krytka (1 ks).

Pozn.: Celý systém se dá rozložit s ohledem na možnost kontroly a očisty ochranné masky (viz foto).

Krytka

Membrána

Mřížka
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UŽIVATELSKÁ KONTROLA (Laická kontrola) → jednostupňový rovnotlaký VDP
1) vizuálně celistvost, úplnost, neporušenost;
2) dotažení všech spojů;
3) tlak v TL (tlakové láhvi);
4) zkouška těsnosti vysokotlaké části;
5) funkce plicní automatiky a varovného signálu;
6) těsnost nízkotlaké části;
7) vizuálně celistvost a neporušenost masky;
8) těsnost obličejové masky.

UŽIVATELSKOU KONTROLU vždy provádí HASIČ (uživatel VDP) před každým použitím VDP!

PROVOZNÍ KONTROLA A ZKOUŠKA → jednostupňový rovnotlaký VDP
I) celistvost, úplnost, funkčnost;
II) tlak v TL;
III) těsnost plicní automatiky za podtlaku a přetlaku;
IV) otevírací podtlak plicní automatiky (u rovnotlakých přístrojů);
V) těsnost vysokotlaké části;
VI) funkce varovného signálu;
VII) zkouška manometru;
VIII) stav pryžových součástí.

PROVOZNÍ KONTROLU A ZKOUŠKY provádí TECHNIK CHS v rozsahu a v termínech dle návodu 
od výrobce, nejméně však jednou za 6 měsíců a po použití!

Pozn.: Uvedený přehled informací byl převzat z „ŘÁDU CHEMICKÉ SLUŽBY“ – přílohy č. 2 a č. 7 (platného od 22.12.2006).

UUžživatelskivatelskéé a provozna provozníí KONTROLY a ZKOUKONTROLY a ZKOUŠŠKYKY
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Definice:
OCHRANNÁ DOBA vzduchového dýchacího přístroje:

= čas, po který je dýchací přístroj schopen dodávat uživateli potřebné množství vzduchu (s 
uvážením aktuální zásoby vzduchu v tlakové lahví a při aktuálním režimu fyzického zatížení
uživatele).

Výpočet:
- Ochrannou dobu VDP lze spočíst z vodního objemu TL, plnícího tlaku TL a minutové spotřeby 

vzduchu uživatele;

- Vztah pro výpočet OCHRANNÉ DOBY:

Tabulka – spotřeba vzduchu při zátěži ve VDP (pouze orientační hodnoty):

OCHRANNOCHRANNÁÁ DOBA vzduch. dýchacDOBA vzduch. dýchacíího pho přříístrojestroje

HASIČV

PLNÍCÍVODATL

HASIČV

VZDUCHTL
OCHRANY Q

pV

Q

V
t

−

−

−

−
⋅

==

LEGENDA POUŽITÝCH SYMBOLŮ:

tOCHRANY ……ochranná doba VDP [min]

VTL-VZDUCH…..objem vzduchu v TL [l]

VTL-VODA…….vodní objem TL [l]

pPLNÍCÍ……….tlak v TL [atm, bar]

QV-HASIČ……. minutová spotřeba 

vzduchu hasiče [l/min]

60 – 120 [l/min]Extrémně těžká práce30 – 40 [l/min]Středně těžká práce

20 – 30 [l/min]Zrychlený pohyb 70 – 80 [l/min]

Práce v protichemickém 
ochranném oděvu

15 – 20 [l/min]Chůze

40 – 50 [l/min]Těžká práce8 – 10 [l/min]Klid

Spotřeba vzduchuREŽIMSpotřeba vzduchuREŽIM
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