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1. Въведение 

 
Спасителният парашут дава допълнителна безопастност във въздуха. Въпреки това, не 
дава 100% гаранция. PP-16 е създаден за използване в критични моменти при полет с 
парапланер. Но всеки път, когато го използвате, сте подложени на риск. Постарайте се 
да намалите този риск, чрез правилно скатаване и съхранение на спасителния 
парашут. Настоящото ръководство по експлоатация ще ви помогне в тази насока. 
 

2. Технически характеристики 
 

Максимално полетно тегло 120 кг 
Диаметър на купола 6,5 м 
Площ на купола 30 кв.м 
Конструкция на купола 16 секционен 
Материал на връвите Полиамид със сърцевина 4 мм 
Тегло на парашута 1,9 кг 
Време на отваряне  
                                    при   50 км/ч 

 
2,5 сек 

                                    при 100 км/ч 1,5 сек 
Вертикална скорост с полетно тегло 100 кг ~5 м/с 
 
 

3. Инструкция по експлоатация 
 

Вашият спасителен парашут е изработен от полиамидни и полиестер-найлонови 
материали. Поради това е чувствителен към ултравиолетовите лъчи. Раницата и 
контейнерът предпазват купола от преките слънчеви лъчи. Обаче, за максимална 
защита, съхранявайте парашута далече от въздействието на слънцето. 
Високата температура също оказва негативно въздействие. Въпреки, че за 
разрушаване на влакната е необходима температура 150°С, всяко топлинно излъчване 
въздейства отрицателно върху парашута. В случай, че парашута е намокрен, е 
необходимо да се разстели и изсуши в закрито помещение, без да попада върху него 
пряка слънчева светлина. Ако на парашута попаднат органични вещества или солни 
разтвори, е необходимо да се измие в сладка вода с лек разтвор на сапун, след което 
се разстила за изсушаване. При замърсяване с масла или органични киселини, 
засегнатият участък трябва да бъде обработен с неутрализатор. След това оставете 
парашута в нескатано състояние за около една седмица, за да се види дали 
замърсяването не е повредило тъканите. Ако установите, че вашият спасителен 
парашут се нуждае от ремонт, обърнете се към местния дилър или производителя. 
За да поддържате надежността на парашута висока, е необходимо да го проверявате и 
прескатавате най-малко веднъж на всеки 4 месеца. За правилното скатаване на PP-16, 
прочетете инструкциите по-нататък в Ръководството. 



4. Използване и задействане на парашута PP-16 
 

4.1. ВАЖНО 
 
Минималната височина за използване на парашута PP-16 е 60-70 метра. Въпреки това, 
парашутът може да се задейства и на височина 30 метра - всичко зависи от 
вертикалната и хоризонтална скорост на парапланера в момента на задействане на 
спасителния парашут, както и от силата на изхвърлянето му. Даже и да не сте съвсем 
сигурен, че парашутът ще ви помогне, задействайте го, за да имате шанс.  
 

4.2. Задействане на парашута 
 
Ако сте осъзнали, че спасителният парашут е единственото ви спасение в критичната 
ситуация, с помощта на дръжката го изкарайте от сбруята и го хвърлете настрани-
нагоре под ъгъл 45 градуса колкото се може по-далече от себе си. При положение, че 
сте в ротация, изхвърлянето на спасителната система трябва да бъде също и по 
посоката на въртене. Ако не се получи от първия път, можете да повторите действието 
като съберете купола в ръце, след което го хвърляте отново. Но помнете, че всяко 
забавяне стопява бързо скъпоценната в случая височина. Затова е по-добре парашутът 
да се хвърли един път, но сигурно. След като куполът му се напълни е желателно да се 
издърпа парапланерът колкото се може по-близко към вас, за да не влияе върху 
работата на парашута. Ако крилото не е сринато, ефикасен метод е използването на B-
колани за тази задача. 
Необходимо е да знаете, че времето за сработване на спасителната система зависи от 
следните фактори: 

- времето за изхвърляне на вътрешния контейнер с парашута (от бързите 
действия на пилота) 

- времето за изпъване на връвите и купола по цялата им дължина (от силата на 
изхвърлянето и посоката) 

- времето за напълване на купола (от правилното скатаване, конструкцията, 
ъгълът на изхвърляне спрямо потока и скоростта) 

Всеки път преди да си сложите сбруята е необходимо да придобиете навика да си 
преглеждате външния контейнер. 
 

 
 
Проверява се дали шпилката(ките) не е излязла от ушенцето (може да доведе до 
отваряне на парашута по време на старт или веднага след него) или да не би шпилката 
да се е огънала след твърдо приземяване или падане върху сбруята (ще доведе до  
увеличаване на усилието за измъкване на парашута от външния контейнер или даже до 
отказ). 
Преди излитане проверявайте къде се намира дръжката на спасителния парашут 
(особено ако не летите с вашата екипировка). След като излетите, опитайте се да я 
намерите с едно движение. 
По време на полет може да възникнат множество различни ситуации, в които е 
необходимо използването на спасителния парашут. В такъв случай още на земята 
трябва да си представите и обмислите действията си при най-различни екстремни 
ситуации, в които можете да попаднете във въздуха. След това трябва да отработите 
движението на ръката ви за хващане на дръжката на спасителния парашут, за да не 
губите ценно време за нейното намиране в критичния момент.  
 
4.3. Случаи, в които е необходимо използването на спасителния парашут 
 
1) вашият парапланер е попаднал в състояние от което не можете да го изведете; 
2) разрушаване на купола, връви, колани, карабинери; 
3) при сблъсък с друг летателен апарат във въздуха; 
Тъй като PP-16 е спасителен парашут, той не може да бъде използван като спортен за 
парашутни скокове. Въпреки, че парашутът е тестван с приземяване на крака върху 
твърда повърхност, при провеждане на SIV-курсове е необходимо да следват точно 
указанията на инструктора. Помнете, че всяко използване на спасителната система 
води със себе си до потенциални рискове, които трудно се прогнозират. 
 



 
5. Инструкция за скатаване на спасителния парашут PP-16 

 
5.1. Разстилете купола на чисто, равно и сухо място, достатъчно дълго и широко за 
изпъването на купола и връвите.  Уверете се, че по купола няма следи от повреди и 
замърсяване. Желателно е скатаването да бъде от двама души (по-лесно е).  

 
5.2. Вляво от централната връв отделете връвите с номера от 1 до 8, вдясно – от 9 до 
16.  

 
 
5.3. Започнете да подреждате вляво платките (секциите) на купола, отговарящи на 
номерацията на връвите 1-2, ... 8-9, а вдясно платките с номера на връвите от 9-10 до 
16-1. Убедете се ,че платките са паралелно разположени една върху друга, с равни 
атакуващи ръбове, както е показано на горната рисунка.  
 
5.4. Съберете двете групи връви заедно с централната връв, за да получите единен 
сноп от връви еднакви по дължина и непреплитащи се до самия фал. 

 

 
 

5.5. С помощта на централната връв вмъкнете горната част на купола, така че 
дължината на централната връв да съвпадне с дължината на останалите връви. 
 

 
 

5.6. Сгънете купола S-образно (както е показано на рисунката), съобразно с ширината 
на вътрешния контейнер. 

 



5.7. Нагънете S-образно купола, като започнете от горната му част и го сложете във 
вътрешния контейнер. 

 

 
 

5.8. S-образно подредете връвите, съобразно дължината на вътрешния контейнер и  
закрепете всяка витка (4-5 на брой) с ластиче. Не забравяйте да оставите достатъчно 
дължина от връвите за затварянето на на контейнера и за връзването на спасителната 
система към сбруята. 

 

 
 

5.9. Наредете връвите върху купола. 
 

 
 

5.10.  Затворете капака с 3-те ластични килийки (ако са скъсани, ги сменете с нови) и 
прекарайте средната ластичка през средния люверс (отвор) на срещуположния капак. 
Промушете една витка от излизащия сноп връви през ластичната килийка. След това 
прекарайте лявата ластичка през люверса на левия капак, през левия люверс на горния 
капак и накрая промушете една витка от връвите през ластчната килийка. Аналогично 
повторете действията и за дясната част.  
 

 
 

Добре е накрая да останат 3 витки от връвите. Те се слагат във външния контейнер и 
придават скорост при задействането на спасителния парашут. 



 
6. Поставяне на парашута PP-16 в подвесната система.  

 
6.1. Съединете фала на спасителния парашут с фала на подвесната система с 
помощта на възела, показан на рисунката. Необходимо е възелът да е плътен, без 
луфт. Със същия възел вържете и дръжката за измъкване към вътрешния контейнер.  
 

 
 
6.2. Поставете вътрешния контейнер с капаците към дъното на външния контейнер. 
Между тях наредете фала с остатъка от връвите. Изведете дръжката на парашута 
навън.  
 

 
 
6.3. Прекарайте връвчица (т.н. “верьовка”) през ушенцето на капака на външния 
контейнер. След това промушете двата края на “верьовката” през люверсите на 
срещуположния, долния и горния капак. Натегнете и поставете шпилката в излизащото 
ушенце. Накрая изкарайте внимателно “верьовката”, залепете отгоре прозрачното 
капаче и закрепете дръжката на спасителния парашут към сбруята.  
 

 
 
 



 
7. Таблица за прескатаване на спасителния парашут 

 
Препоръчва се спасителният парашут PP-16 да бъде 

прескатаван поне веднъж на всеки 4 месеца. 
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