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Dit handboek geeft gebruikers algemeen advies. Elke 
individuele toepassing dient echter specifiek te worden 
gecontroleerd. Alle informatie is naar beste weten en kunnen 
samengesteld. Dit impliceert echter geen aansprakelijkheid. 
Dräger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud 
van dit handboek.

De informatie en gegevens in dit handboek zijn onderhevig 
aan technische wijzigingen en kunnen niet altijd actueel 
zijn. Neem bij de producten van Dräger te allen tijde de 
gebruiksaanwijzing in acht.

De reproductie van gebruiksnamen, handelsnamen, product- 
identificaties, enz., zelfs zonder specifieke aanduiding, 
betekent niet dat mag worden aangenomen dat voor 
dergelijke namen geen handelsmerkbescherming geldt en 
zij dus door iedereen mogen worden gebruikt.

Technische gegevens: Wijzigingen voorbehouden
1ste editie

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Lübeck, 2016
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1. WAAR MOET IK AAN DENKEN ALS IK EEN ADEMLUCHTTOESTEL LANGERE TIJD 
DRAAG?

Indien u het ademluchttoestel op uw werk dagelijks meer dan 30 minuten wilt 
gebruiken, dan moet u eerst het preventieve medische onderzoek ondergaan dat 
is vereist volgens Conventie 26 * (BGI 504-26) “Adembeschermingsapparatuur”.  
U dient eveneens vaste hersteltijden na te leven.

VOORBEELD: UITTREKSEL UIT DE BGR 190* (NOVEMBER 2009)

Omgevingslucht-
onafhankelijk 
ademluchttoestel

Draagtijd
(min)

Herstelduur 
(min)

Gebruiken 
per dienst

Diensten 
per week

> 5 kilo totaal 
gewicht

60 30 4 4 (2-1-2)
2 dagen
1 dag rust
2 dagen

≤ 5 kilo totaal 
gewicht

Afhankelijk 
van de 
functie

10 Afhankelijk 
van de 
draagtijd

5

*Let op: U dient in elk land rekening te houden met andere plaatselijke vereisten. De gegevens in de tabel zijn slechts van toepassing op Duitsland.
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2. HOE GEBRUIK IK EEN ONAFHANKELIJK ADEMLUCHTTOESTEL? 

Een omgevingslucht-onafhankelijke ademluchttoestel is een vrij draagbaar apparaat 
voor adembescherming. Deze kunnen met een geschikt bandenstelsel op de rug of 
de heup worden gedragen. 

Specifieke veiligheidseisen voor omgevingslucht-onafhankelijke 
ademluchttoestellen conform NEN-EN 137:

– Manometer die gemakkelijk door de drager is af te lezen
– Waarschuwingsindicator die een alarm genereert bij een restdruk van 55 ± 5 bar

NEN-EN 137-1: van toepassing op industriële toepassingen
NEN-EN 137-2: omvat aanvullende eisen voor brandbestrijding

Volgelaatsmasker Bandenstel

Middendrukslang; aansluiting  
op ademluchtcilinder

Regelaar
Cilinder

Drukregelaar

Manometer om cilinderdruk te 
bewaken

Voorbeeld: Het Dräger PAS Micro ademluchttoestel
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Hoe lang kan ik een onafhankelijk ademluchttoestel achtereen gebruiken?
De gebruiksduur van een ademluchttoestel loopt uiteen van 10 minuten voor 
een korteduur-ademluchttoestel tot ongeveer 45 minuten voor een langeduur-
ademluchttoestel. Afhankelijk van de behoefte kunt u afzonderlijk een keuze maken 
voor de cilindergrootte, de druk en dus de hoeveelheid ademlucht. De gebruiksduur 
hangt ook af van uw persoonlijke luchtverbruik.

EEN VOORBEELD:

Ademluchtcilinder: Volume: 3 liter
Druk: 200 bar
Luchtvolume: ongeveer 600 liter
Gemiddeld luchtverbruik: ongeveer 40 liter/min. 
Gebruikstijd: ongeveer 15 min.

OMGEVINGSLUCHT-ONAFHANKELIJK ADEMLUCHTTOESTEL
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3. HOE GEBRUIK IK EEN ADEMLUCHTLEIDINGSYSTEEM? 

Een ademluchtleidingsysteem (airline) valt onder de niet-vrij draagbare 
ademluchttoestellen. Dit betekent dat u door gebruik van een toevoerslang voor 
gecomprimeerde lucht de benodigde ademlucht van buitenaf kunt aanvoeren – hetzij 
vanuit een externe ademluchtleiding of via beschikbare ademluchtcilinders.

De vereisten voor ademluchtleidingsystemen worden geregeld door NEN-EN 14593.

Er zijn drie verschillende soorten ademluchtleidingsystemen:
– Met regelventiel
 Deze toestellen bieden een continue luchtstroom.
	 ➞ Hoog luchtverbruik
 Inzet: met stationaire ademluchttoevoer
– Met drukregelaar voor normaaldruk
 De ademlucht wordt alleen voor de inademingscyclus gebruikt. 
	 ➞ Laag luchtverbruik 
 Inzet: voor ademluchttoevoer uit ademluchtcilinders
–  Met drukregelaar voor overdruk
  De apparatuur genereert een overdruk van maximaal 5 mbar in de  

adembescherming (bijv. in het volgelaatsmasker). Zo wordt voorkomen dat 
gevaarlijke stoffen uit de omgevingslucht het masker kunnen binnendringen. 
Inzet: bijvoorbeeld in omgevingen met giftige stoffen die acuut gevaar opleveren 

Adembescherming (hier: volgelaatsmasker)

AdemluchtslangMeetinstrument (regelaar)

Heupriem of bandenstel 
(bijv. Dräger ABIL-serie)

Ademluchttoevoer  
(via externe leiding of 
ademluchtcilinders met 
drukregelaar)

ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING
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4. WELKE ADEMBESCHERMING VOOR WELKE WERKZAAMHEDEN? 

Uw keuze voor een vrij of niet-vrij draagbaar ademluchttoestel hangt af van de 
gebruiksomstandigheden en de beoogde toepassing. Omgevingslucht-onafhankelijke 
ademluchttoestellen en ademluchtleidingen vallen beide onder open-circuit 
apparatuur. Zij bieden dezelfde bescherming tegen schadelijke stoffen in de lucht 
en zuurstofgebrek.

Het soort adembescherming waar u op uw werkplek graag op vertrouwt, hangt af van 
de gebruiksomstandigheden en de beoogde toepassing.

Omgevingslucht-onafhankelijk ademluchttoestel
Voordeel:  U kunt zich tijdens het werk vrij bewegen. 
Nadeel:  Uw ademluchttoevoer is beperkt. 

➞  Inzet bijvoorbeeld in krappe ruimten of voor tijdelijk werk, met adembescherming

Ademluchtleidingsysteem
Voordeel:  U beschikt over ongelimiteerde ademlucht. 
Nadeel:  U bent sterk beperkt in uw bewegingsvrijheid. 

➞  Langdurig gebruik, zoals uitgebreide onderhoudswerkzaamheden en 
reinigingswerk, of als het gaspak geventileerd moet worden
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5. WELKE SOORTEN CILINDERS ZIJN ER? 

Ademluchtcilinders zijn leverbaar met een vuldruk van 200 tot 300 bar. De druktank 
is gemaakt van staal, aluminium of koolstofcomposiet. Koolstofcomposietcilinders 
zijn het lichtst en bieden daarom het hoogste draagcomfort. De druktank is voorzien 
van een afsluitventiel. De drukregelaar van het ademluchttoestel is op dit ventiel 
aangesloten.

Buitenmantel
Mantel van glasvezel
Mantel van koolstofvezel 
Aluminium binnenmantel
Protexall® antiroestlaag
Cilinderventiel

Ontwerp van een koolstofcomposietcilinder:

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Om te voorkomen dat vocht of vervuiling in de cilinder kunnen komen, mag de 
druk nooit lager zijn dan 2 bar. Ademluchtcilinders moeten regelmatig worden 
onderhouden.

Welke informatie geeft de codering op de ademluchtcilinder me?
Wat zijn de gevaren van de cilinder? Wat zit is de inhoud? Deze informatie krijgt u via 
de goed zichtbare cilindercodering, overeenkomstig NEN-EN 1089-3. Een cilinder 
met een zwart-witte schouders staat voor een ademluchtcilinder. De kleurcodering 
is alleen van toepassing op de schouders van de cilinder. U kunt zelf de kleur van 
de buitenmantel kiezen, hoewel geel in de industrie en bij brandbestrijding de norm 
is geworden.

Een etiket op de ademluchtcilinder geeft de volgende informatie:
– Samenstelling van het gasmengsel
– Risico- en veiligheidsregels
– VN-nummer en gasnaam
– Naam, adres en telefoonnummer van de gasfabrikant
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6. DEZE LUCHT IS ZUIVER

Indien de concentratie van gevaarlijke stoffen op uw werkplek te hoog en/of  
het zuurstofgehalte in de omgevingslucht te laag is om uw werknemers met 
filtrerende adembescherming te beschermen, dient u omgevingslucht-onafhankelijke 
ademluchttoestellen te gebruiken. 

Externe ademlucht kan op twee verschillende manieren worden 
toegevoerd: 
– vanuit een ademluchtbron: direct via een compressor of ademluchtnetwerk 

(drukbereik 7 tot 10 bar)
– vanuit ademluchtcilinders (nominale vuldruk maximaal 300 bar)

Hoe wordt de ademlucht voor omgevingslucht-onafhankelijke 
ademluchttoestellen geëxtraheerd?
Door compressoren (mobiel of stationair) te gebruiken, wordt externe lucht 
gecomprimeerd voor directe ademluchttoevoer of om ademluchtcilinders te vullen. 
Afscheiders en filters in de compressor zorgen ervoor dat de lucht schoon is en 
geschikt is als ademlucht.

Compressorontwerp:

Geluidsisolatie

Compressorblok

Automatische condensaatdrainage

Controle

Filtermonitor

Filtersysteem

Vulpaneel

Filter met olie- en waterafscheider
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7. HOE KAN IK DE KWALITEIT VAN EXTERNE ADEMLUCHT WAARBORGEN? 

Of het nu om uitlaatgassen en water in de externe lucht of smeermiddelen van de 
compressor gaat, bij het genereren van ademlucht kunt u nooit alle onzuiverheden 
volledig verwijderen. Om de kwaliteit van de luchtvoorziening te laten voldoen aan 
de eisen voor ademlucht van NEN-EN 12021 dient u deze elk half jaar conform 
BGR 190 te controleren. Dit is niet slechts afhankelijk van de nauwkeurigheid van 
de methoden, omdat de detectiegrenzen van de methoden eveneens binnen de 
toegestane vereiste waarden moeten vallen. 

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de externe ademlucht zuiver is?
Naleving van grenswaarden voor koolstofmonoxide, koolstofdioxide en water:
Met de bewezen Dräger-buisjes heeft u een simpel testsysteem bij de hand – voor 
zowel lage- als hogedrukgebieden. Dit betekent dat u ter plaatse snel een eenvoudig 
kunt controleren of aan de grenswaarden wordt voldaan. 

Naleving van de grenswaarden van smeermiddelen:
U kunt de Dräger Impactor gebruiken om te controleren of aan de grenswaarden van 
smeermiddelen wordt voldaan. U kunt tevens synthetische olie meten, onafhankelijk 
van het type en de viscositeit.

Grenswaarden voor onzuiverheden in externe ademlucht conform 
NEN-EN 12021:
– Smeermiddelen (druppels of nevel): 0,5 mg/m3 
– Koolstofdioxidegehalte: (500 ppm)
– Koolstofmonoxidegehalte: 15 ppm
– Watergehalte*: 
 50 mg/m3 (bij een nominale druk van 40 tot 200 bar) of
 35 mg/m3 (bij een nominale druk van meer dan 200 bar)

(Europese referentievoorwaarde: 1 bar absoluut, 20 °C – gepubliceerd 2010)

* Het huidige concept van NEN-EN 12021 (gepubliceerd in juli 2010) vermeldt diverse  grenswaarden voor het    
   watergehalte voor het lagedrukbereik van 5 tot 30 bar. 

ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING
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 externe lucht
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Mobiele, praktische oplossing voor willekeurige metingen

Stationair toestel voor permanente bewaking
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 Dräger Aerotest 5000
  Met de mobiele Dräger Aerotest 5000 kan de zuiverheid van de 

ademlucht worden gecontroleerd die geleverd wordt door een 
lagedruksysteem (of, met toebehoren, een hogedruksysteem), 
bijv. van een compressor of ademluchtcilinder. De uitgelezen 
waarde is een kwantitatieve maat voor onzuiverheden in de 
gecomprimeerde luchtstroom. Alle onderdelen zijn direct bij 
de hand in een draagkoffer. 

 Dräger Air Guard
  De Dräger Air Guard controleert continu en volautomatisch 

de zuiverheid van gecomprimeerde lucht voor medische 
toepassingen. Dräger’s bewezen sensoren meten eveneens 
spoorgassen. Er klinkt een automatisch alarm zodra de 
vooraf ingestelde grenzen worden overschreden – zelfs bij 
kortstondige onzuiverheden. Alarmen kunnen tevens als 
potentiaalvrije contacten worden doorgezonden en bijv. de 
luchtcompressor uitschakelen.

HANDMATIGE EN AUTOMATISCHE PRODUCTEN VAN DRÄGER OM DE  
ADEMLUCHT TE BEWAKEN.

OMGEVINGSLUCHT-ONAFHANKELIJK ADEMLUCHTTOESTEL
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Dräger 
X-plore® 9300

Dräger 
PAS® X-plore

Dräger 
PAS® AirPack 1

Dräger 
PAS® AirPack 2

EEN OVERZICHT VAN ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING VAN DRÄGER

Hoe flexibel is uw ademluchttoevoer?

 Niet-vrij draagbare onafhankelijke  
ademluchttoestellen (ademluchtleidingsysteem)

Vrij draagbare onafhankelijke  
ademluchttoestellen

Korteduur- 
ademluchttoestel  

voor inzet tot ca. 15 min.

Langeduur- 
ademluchttoestel   

voor inzet tot ca. 30-45 min.

Dräger 
PAS® Colt

Dräger 
PAS® Micro

Dräger 
PAS® Lite

Dräger 
PSS® 3000

Luchttoevoer
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HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5 
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1 
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com 

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op: 
www.draeger.com/contact

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. 
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het  
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.


