
PSS®  3000-serie
Ademluchttoestel

Gebruiksaanwijzingi
1 Voor uw veiligheid

1.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

● Het is belangrijk om voor gebruik van dit product de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door te lezen.

● Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing volledig begrijpt en strikt opvolgt.
● Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals

gespecificeerd in het document onder 'Beoogd gebruik'.
● Gooi deze gebruiksaanwijzing niet weg. Zorg ervoor dat de

gebruiksaanwijzing wordt bewaard en op de juiste manier wordt
gebruikt door gebruikers van het product.

● Dit product mag alleen worden gebruikt door getraind en competent
personeel.

● Het is belangrijk de lokale en nationale voorschriften in acht te nemen
die van toepassing zijn op dit product.

● Het product mag alleen worden geïnspecteerd, gerepareerd en
onderhouden door getraind en competent personeel, zoals
gespecificeerd in dit document onder 'Onderhoud'. Dräger adviseert het
afsluiten van een Dräger-servicecontract voor alle onderhoudsactiviteiten
en om alle reparaties te laten uitvoeren door Dräger.

● Maak alleen gebruik van originele Dräger-onderdelen en -accessoires,
om de juiste werking van het product te kunnen blijven garanderen.

● Maak geen gebruik van een kapot of onvolledig product, en voer zelfs
geen aanpassingen uit aan het product.

● Stel Dräger op de hoogte als zich fouten of defecten in de onderdelen
voordoen.

● De luchttoevoer moet aan de eisen voor inhaleerbare lucht voldoen,
volgens EN12021.

1.2 Definities van waarschuwingspictogrammen

In dit document worden waarschuwingspictogrammen gebruikt om tekst te
benadrukken waar de gebruiker extra aandacht aan moet besteden. Een
definitie van de betekenis van elk pictogram volgt hierna:

WAARSCHUWING

Geeft aan dat er sprake is van mogelijk gevaar dat, als het niet
vermeden wordt, ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

Geeft aan dat er sprake is van mogelijk gevaar dat, wanneer het
niet vermeden wordt, lichamelijk letsel of schade aan het product
tot gevolg zou kunnen hebben. Het kan ook gebruikt worden om te
waarschuwen tegen onveilig handelen.

AANWIJZING

Aanvullende informatie over het gebruik van het apparaat.

2 Beschrijving

2.1 Productoverzicht

De Dräger PSS® 3000-serie is een ademluchttoestel (SCBA) dat gebruikmaakt
van een ademhalingssysteem met open circuit. De serie is compatible met een
groot aantal ademluchtcilinders, gelaatsmaskers en ademautomaten (bijv. FPS
7000 en Panorama Nova-gelaatsmaskers, PSS-serie ademautomaten en
stalen of composietcilinders).

2.2 Beschrijving van de functies

Het draagsysteem maakt gebruik van een lichtgewicht
polymeer-composiet open frame (afb. 1, item 3). De schouderbanden en
heupband zijn volledig instelbaar en maken gebruik van geweven
harnasbanden en rubberen kussentjes op de schouders en heup. 

Het apparaat maakt gebruik van de hoogwaardige Dräger-drukregelaar (6) die
de cilinderdruk verlaagt en ademlucht aanlevert via een middendrukslang (5)
en snelkoppeling (1) naar de aangesloten ademautomaat. Het apparaat is
uitgerust met een mechanische drukmeter (4) die een fluit bevat die wordt
geactiveerd om de gebruiker te waarschuwen voor lage cilinderdruk. Een
dubbeldrukslang (7) voert lucht aan voor het activeren van de fluit, en heeft
een inwendige capillairslang die ademlucht aanvoert vanuit de cilinder naar de
manometer.

De luchtslangen en drukregelaar zijn geïntegreerd in het open frame, wat
slijtage voorkomt en de onderdelen beter beschermt. De slangclips (2)
houden de luchtslangen op hun plek tegen de schouderbanden.

Luchtcilinders, ademautomaten en gelaatsmaskers
De Dräger PSS 3000-serie kan worden gebruikt met een enkele stalen cilinder
of cilinder van composietmateriaal met een inhoud van 4 tot 9 liter, en een druk
van 200 of 300 bar. Een volledige beschrijving en gebruiksaanwijzing wordt
geleverd bij de cilinder, het masker en de ademautomaat.

2.3 Beoogd gebruik

De PSS 3000-serie ademluchttoestellen, met aangesloten cilinder,
ademautomaat en gelaatsmasker, zijn te gebruiken door hulpdiensten en in
industriële toepassingen waar een hoge mate van adembescherming vereist
is. Het ademluchttoestel biedt de drager adembescherming om te werken in
besmette of zuurstofarme situaties en is geschikt voor brandbestrijding.

De cilinder, de ademautomaat, het gelaatsmasker en andere accessoires
die in combinatie met dit product worden gebruikt, moeten gecertificeerde
Dräger-onderdelen zijn en volgens een goedgekeurde configuratie zijn
gemonteerd. Neem contact op met Dräger Safety voor verdere informatie. 

Gebruik in mogelijk explosieve omgevingen

De elektronische onderdelen zijn ATEX-gecertificeerd. 

2.4 Toelatingen

De Europese normen, richtlijnen en regelgevingen op basis waarvan dit
product is goedgekeurd, staan beschreven in de conformiteitsverklaring
(zie conformiteitsverklaring of www.draeger.com/product-certificates).

2.5 Uitleg van de markeringen en symbolen

Verwijs naar de relevante autoriteit voor een uitleg van specifieke
gebruikte symbolen en markeringen op de apparatuur. Voorbeelden van
andere markeringen op onderdelen van het ademluchttoestel zijn:

BRAC-1359 – Serienummer Dräger 
08/09 – Productiemaand en -jaar
3356812 of R21034 – Onderdeelnummer Dräger 
SF – Standaardkoppelingen
LF – Lichte koppelingen
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PSS® is een geregistreerd handelsmerk van Dräger
3 Gebruik

WAARSCHUWING

Het ademluchttoestel mag alleen worden klaargemaakt en gebruikt
door getraind personeel. Zorg ervoor dat accessoires, hulpmateriaal
en beschermende kleding niet storend werkt bij het gebruik van de
apparatuur en geen gevaar oplevert voor de veiligheid.

De daadwerkelijke tijd die de apparatuur kan worden gebruikt, is
afhankelijk van de luchttoevoer die beschikbaar is en de snelheid
van de ademhaling van de gebruikers. Vul vóór gebruik alle
luchtcilinders tot de aangegeven volledige druk en gebruik geen
cilinders die vóór aanvang minder dan 90 % vol zijn (of meer als
dit in nationale richtlijnen wordt aangegeven).

VOORZICHTIG

Oefen geen overmatige druk uit op een cilinderventiel en gebruik
geen gereedschappen om een cilinderventiel te openen of sluiten,
laat het ademluchttoestel niet vallen en gooi deze niet op de grond.

3.1 Voorbereiding voor gebruik

AANWIJZING

De voorkant van de drukmeter kan voorzien zijn van een dunne,
flexibele beschermlaag. Verwijder deze beschermlaag voor gebruik.

1. Voer een visuele inspectie uit van het ademluchttoestel (zie alinea 3.5.1).
2. Plaats de luchtcilinder (zie alinea 3.5.2).
3. Voor een ademluchttoestel met een middendrukkoppeling voor de

ademautomaat koppelt u de mannelijke koppeling los en sluit u deze
weer aan. Voor de aansluiting drukt u de mannelijke koppeling in de
vrouwelijke koppeling totdat er een klikgeluid hoorbaar is. Mochten
zich problemen voordoen bij het loskoppelen of aansluiten, raadpleeg
dan de probleemoplossingsinformatie in paragraaf 4.

4. Druk op de reset-knop wanneer u een overdrukademautomaat
gebruikt (zie de gebruiksaanwijzing voor de ademautomaat).

5. Voer een volledige functietest uit van het apparaat (zie alinea 3.5.3).
6. Verbind de ademautomaat met het gelaatsmasker en controleer of de

koppeling goed vast zit door er voorzichtig aan te trekken.

3.2 Het ademluchttoestel opzetten

1. Maak de schouderbanden en heupband los en zet het ademluchttoestel op .
2. Controleer of de schouderbanden niet gedraaid zitten en zorg dat het

gewicht over de schouders wordt verdeeld door aan de
schouderbandjes te trekken. Trek de bandjes nu nog niet te strak aan.

3. Sluit de riemgesp en trek de uiteinden van de riem naar voren tot de
riempads stevig maar comfortabel om de heupen zitten (afb. 2). Stop
de uiteinden van de band achter de padding of de riem.

4. Trek de schouderbandjes op tot het ademluchttoestel veilig en
comfortabel op de heupen rust. Niet te hard aandraaien. Stop de
uiteinden van de band achter het kussentje of band.

5. Maak de hoofdbandjes van het gelaatsmasker volledig los en trek het
nekbandje achter het hoofd langs.

6. Druk op de reset-knop wanneer u een overdrukademautomaat gebruikt.
7. Open het cilinderventiel langzaam maar volledig om het systeem

onder druk te brengen. 
8. Zet het gelaatsmasker op (zie de gebruiksaanwijzing voor het masker).
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3.3 Tijdens het gebruik

WAARSCHUWING

Open alle cilinderventielen volledig en zorg ervoor dat ze tijdens
gebruik geopend zijn.

Gebruikers moeten in een veilige omgeving zijn voor het fluitsignaal
begint. Ga onmiddellijk naar een veilige omgeving zodra het
fluitsignaal klinkt tijdens een actie.

Het gebruik van de supplementaire luchttoevoer zorgt ervoor dat
er lucht vanuit de cilinder wordt gebruikt en de gebruiksduur van
het apparaat wordt verkort.

● Controleer regelmatig de cilinderdruk op de drukmeter.
● Als er supplementaire lucht nodig is, druk dan kort op de rubberen

bescherming aan de voorkant van de ademautomaat om extra lucht in
het gelaatsmasker te laten blazen.

3.4 Na gebruik

WAARSCHUWING

Zet het ademluchttoestel pas af wanneer u in een veilige omgeving
bent.

1. Maak de bandjes van het gelaatsmasker los. Als het zegel voor het
gelaat is verbroken, druk dan op de reset-knop bij gebruik van een
overdrukademautomaat. Zet het gelaatsmasker af.

2. Sluit het cilinderventiel volledig.
3. Druk de rubberen bescherming aan de voorkant van de ademautomaat

in om de lucht volledig uit het systeem te laten lopen. Druk op de
reset-knop wanneer u een overdrukademautomaat gebruikt.

4. Maak de gesp van de heupband los.
5. Klik de schoudergespen open om de schouderbanden los te maken.
6. Zet het ademluchttoestel en het gelaatsmasker af.
7. Voer na gebruik de taken in de onderhoudstabel uit (zie alinea 5).
8. Haal indien noodzakelijk de luchtcilinder uit het systeem (zie alinea  3.5.2).
9. Breng het ademluchttoestel naar de serviceafdeling en geef door als

er problemen of beschadigingen zijn opgetreden tijdens gebruik.

3.5 Taken voor gebruikers

3.5.1 Visuele inspectie

Tijdens een visuele inspectie moet het volledige ademluchttoestel worden
gecontroleerd, inclusief onderdelen en accessoires. Controleer dat het
apparaat schoon en onbeschadigd is, en besteed specifiek aandacht aan
de pneumatische onderdelen, slangen en verbindingen. Typische tekenen
van beschadiging die het functioneren van de ademluchttoestel kunnen
beïnvloeden zijn een botsing, slijtage, snijschade, corrosie en verkleuring.
Geef schade direct door aan het servicepersoneel en gebruik het apparaat
niet tot het is gerepareerd.

3.5.2 Luchtcilinders plaatsen en loskoppelen

WAARSCHUWING

Het vrijkomen van lucht onder hoge druk kan letsel veroorzaken aan
de gebruiker of ander personeel in de buurt van het ademluchttoestel.
Sluit het cilinderventiel en ontlucht het hele systeem voordat u een
luchtcilinder loskoppelt.

Schade aan het cilinderventiel of de drukregelaar kan aansluiting
aan het ventiel verhinderen of een lek veroorzaken. Ga voorzichtig
om met de luchtcilinder en het ademluchttoestel.

AANWIJZING

Voor andere typen cilinderconnectoren wordt u verwezen naar de
gebruiksaanwijzing van de connector.

Een cilinder met een schroefconnector plaatsen
1. Controleer de schroefdraad op de cilinderventielpoort en drukregelaar.

Zorg ervoor dat de O-ring (afb. 3, item 1) en het gesinterde filter (2) in
de regelaar schoon en onbeschadigd zijn.

2. Leg het apparaat horizontaal neer, met de regelaar naar boven, en trek
de cilinderband volledig uit.

3. Plaats de cilinder door de lus van de band en lijn het ventiel uit met de
regelaar.

4. Zet de cilinder en het frame rechtop (ondersteun deze bij de cilinder
tegenover het ventiel).

5. Draai de knop van de regelaar dicht met duim en wijsvinger tot u
metaal op metaal voelt. Gebruik geen gereedschap en draai niet te
strak aan. 

6. Leg het apparaat weer horizontaal.
7. Trek de cilinderband weer strak (afb. 4).
8. Trek de band over de cilinder om de camlock te bedienen (afb. 5).
9. Zet het uiteinde van de band vast met het cilinderbandklemmetje

(afb. 6). Open de camlock om eventueel de positie van de cilinderband
te wijzigen.

Een cilinder met een schroefconnector verwijderen
1. Sluit de cilinder en ontlucht het systeem volledig.
2. Leg het apparaat horizontaal neer, met de cilinder naar boven.
3. Trek de cilinderbandklem omhoog.
4. Trek het bandje omhoog tegen de camlock om de spanning te laten

vieren en het bandje losser te maken.
5. Koppel het cilinderventiel los van de drukregelaar.
6. Haal de cilinder los van de regelaar en ontkoppel de cilinder.

3.5.3 Functietest

WAARSCHUWING

Als het ademluchttoestel niet voldoet aan een of meer van de
standaarden of parameters zoals beschreven in de functietests,
duidt dit op een systeemstoring. Meld de storing aan getraind
onderhoudspersoneel of neem contact op met Dräger. Gebruik het
ademluchttoestel niet totdat de storing is verholpen.

Monteer het ademluchttoestel zoals is beschreven in de handleiding (zie
alinea 3.1) voor het uitvoeren van een functietest.

Lektest en fluitwaarschuwingstest
1. Druk op de reset-knop wanneer u een overdrukademautomaat gebruikt.
2. Open het cilinderventiel langzaam maar volledig (tegen de klok in).

Wanneer onder druk, moet kort een fluitsignaal te horen zijn. 
3. Sluit het cilinderventiel volledig.
4. Controleer na één minuut de inhoudmeter en open dan het

cilinderventiel. De meter mag geen verhoging geven in de druk van
meer dan 10 bar (een radiaalmarkering op de meter). Controleer en
repareer een gefaalde lektest (zie alinea 4) en herhaal de lektest. 
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PSS®  3000-serie
Ademluchttoestel

Gebruiksaanwijzingi
5. Sluit het cilinderventiel volledig.
6. Controleer de inhoudmeter en laat langzaam als volgt de druk ontsnappen:

a. Overdrukademautomaten – Bedek de uitlaat van de ademautomaat met de handpalm. Druk op de rubberen bescherming om de overdruk te
activeren. Ontlucht het systeem door voorzichtig de handpalm van de ademautomaat te halen en de druk langzaam te laten afnemen.

b. Onderdrukademautomaten – Ontlucht het systeem langzaam door voorzichtig op de rubberen bescherming te drukken.
7. Het fluitsignaal moet beginnen bij 60 bar tot 50 bar.
8. Blijf het systeem ontluchten tot het helemaal leeg is.
9. Druk op de reset-knop wanneer u een overdrukademautomaat gebruikt.

4 Probleemoplossing

De probleemoplossingsgids bevat informatie over storingsdiagnose en reparatie voor gebruikers van het ademluchttoestel. Aanvullende
probleemoplossings- en reparatie-informatie is te vinden in de gebruiksaanwijzing van de gebruikte apparatuur.

Wanneer de probleemoplossingsgids meer dan één storing of oplossing geeft, voer dan de reparaties uit in de volgorde waarin ze in de tabel worden
genoemd.

Neemt contact op met het servicepersoneel of Dräger wanneer de reparatie-informatie een servicetaak aangeeft, of wanneer de problemen aanhouden
nadat alle oplossingen zijn geprobeerd.

5 Onderhoud

5.1 Onderhoudstabel

Voer tests en onderhoud uit op het ademluchttoestel volgens onderstaande tabel. Dit geldt ook voor ademluchttoestellen die niet gebruikt worden. Noteer
alle onderhouds- en testgegevens. Lees ook de gebruiksaanwijzing voor de ademautomaat, het gelaatsmasker en andere bijbehorende apparatuur.

Om aan de nationale regelgeving van het land waar het ademluchttoestel gebruikt wordt te voldoen, kunnen extra controles en tests noodzakelijk zijn.

Probleem Fout Oplossing

Hogedruk luchtlek of gefaalde lektest Losse of vuile connector Maak de koppelingen los, reinig ze, bevestig ze 
en test ze opnieuw

Defecte leiding of defect onderdeel Vervang accessoires die de gebruiker kan 
vervangen en test opnieuw

Luchtlek van middendrukleidingverbinding bij 
drukregelaar (veiligheidsventiel)

Defecte O-ring, borging, veer of drukregelaar Servicetaak

Hoge of lage middendruk Defecte drukregelaar Servicetaak

Slecht hoorbaar fluitsignaal Vervuilde fluit Reinig fluit en test opnieuw

Fluit functioneert niet goed Defect activatiemechanisme Servicetaak

Problemen bij aansluiten of loskoppelen van de 
middendruk-snelkoppeling

Vuile connector Maak de koppelingen los. Deze vervolgens 
reinigen, aansluiten en opnieuw testen

Braamvorming op de mannelijke koppeling Vervang de slang met de mannelijke koppeling

Onderdeel/
systeem

Taak Vóór 
gebruik

Na 
gebruik

Elke 
maand

Elk jaar Elke 
6 jaar

Elke 
10 jaar

Volledige toestel Visuele inspectie (zie opmerking 1 en alinea 3.5.1)

Opmerkingen

O Adviezen Dräger.

1 Reinig de apparatuur als die vuil is. Als de apparatuur is blootgesteld aan vervuiling, desinfecteer dan alle componenten die rechtstreeks en langdurig
in aanraking komen met de huid.

  

Functietest (zie alinea 3.5.3)   

Ademcyclus en statische tests (zie opmerking 2)

2 Deze onderhoudstaken mogen alleen worden uitgevoerd door Dräger-personeel of opgeleid servicepersoneel. Informatie over de diverse
testprocedures is te lezen in de technische handleiding die aan servicepersoneel wordt uitgereikt dat een Dräger-opleiding in onderhoud en
verzorging heeft bijgewoond.



Ademautomaat Controleer connectors van het indruktype op smeermiddel (zie 
opmerking 3)

3 Voor type A: controleer de O-ring op de ademautomaat; voor type ESA: controleer het buitenoppervlak van het mannelijk deel van de indrukconnector
op de ademautomaat. Als richtlijn dient u het smeermiddel te voelen op uw vingers, maar niet te zien. Als opnieuw smeren nodig is, breng dan lichtjes
Dow Corning® Molykote® 111 aan (andere smeermiddelen zijn niet getest en kunnen de apparatuur beschadigen).



Controleer het mannelijke element van de snelkoppeling op 
braamvorming (zie stap 3 in alinea 3.1)



Revisie. Neem contact op met Dräger. (zie opmerking 4)

4 Een revisie van elke zes jaar geldt alleen voor apparatuur die onderhevig is aan Duitse voorschriften. Gebruikers in Duitsland moeten voldoen aan
de eisen voor: Duitse richtlijnen voor brandweerafdelingen (FwDV 7 en vfdb – RL0804), Duitse nationale richtlijnen (BGR 190 of GUV R190 en
GUV-I-8674).



Reduceer-ventiel Middendruk controleren (zie opmerking 2) 

Inspecteer het sinterfilter (zie opmerking 2 en opmerking 5)

5 Vervang het sinterfilter indien u merkt dat het reduceerventiel minder goed werkt tijdens controle van de doorstroming (flow-check) of indien u kunt
zien dat deze beschadigd is.



Inspecteer de O-ring van de hogedrukconnector (zie 
opmerking 2 en opmerking 6)

6 Vervang de O-ring van de hogedrukconnector indien deze tijdens de functietesten lekt of indien u ziet dat de O-ring beschadigd is.



Revisie. Neem contact op met Dräger. (zie opmerking 7)

7 Wanneer het ademluchttoestel zeer intensief wordt gebruikt (bijv. in opleidingscentra etc.) is een kortere periode voor revisie van het reduceerventiel
noodzakelijk. Onder deze omstandigheden beveelt Dräger aan dat de frequentie voor inspectie en onderhoud als volgt moet zijn: <5000
gebruiksmomenten. Een gebruiksmoment wordt gedefinieerd als een enkelvoudig gebruik van het volledig gemonteerde ademluchttoestel, waarbij
de gebruiker ademt met gebruik van de ademluchtcilinder. Onder druk stellen van het systeem voor controles voorafgaand aan het gebruik wordt
niet meegerekend.

 

Cilinder Cilinder vullen tot correcte werkdruk  

Controleer de laaddruk (alleen cilinders in de opslag) 

Testdatum cilinder controleren 

Hercertificering Nieuwe certificering volgens nationale voorschriften in het land 
van gebruik

Cilinderventiel Revisie Ten tijde van de hercertificering van de cilinder
Dow Corning® en Molykote® zijn geregistreerde handelsmerken van Dow Corning Corporation
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Wijzigingen voorbehouden
5.2  Reinigen en desinfecteren

VOORZICHTIG

Het ademluchttoestel mag niet bij een hogere temperatuur dan 60 °C
worden gedroogd. Haal onderdelen direct na drogen uit de droger. De
droogtijd in een droger dient niet langer te zijn dan 30 minuten.

Dompel elektrische of elektronische onderdelen niet onder in
schoonmaakoplossingen of water.

Indien water achterblijft en vervolgens bevriest in het
pneumatische systeem van het ademluchttoestel (zoals de
ademautomaat), zal het gebruik worden gehinderd. Voorkom het
binnendringen van vloeistoffen en droog het ademluchttoestel
zorgvuldig nadat u het heeft schoongemaakt om te voorkomen dat
dit gebeurt.

Raadpleeg voor informatie over geschikte reinigings- en
desinfectiemiddelen en hun specificaties document 9100081 op
www.draeger.com/IFU.

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor de ademautomaat, het gelaatsmasker
en andere bijbehorende apparatuur.

● Gebruik alleen schone, pluisvrije doeken.

1. Maak het ademluchttoestel met de hand schoon door een vochtige
doek te gebruiken met een licht schoonmaakmiddel om zo overtollig
vuil te verwijderen.

2. Breng desinfectie-oplossing aan op alle inwendige en uitwendige
oppervlakken.

3. Spoel alle onderdelen zorgvuldig met schoon water om alle
schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen te verwijderen.

4. Droog alle onderdelen met een droge doek, in een droger of met lucht.
5. Neem contact op met het servicepersoneel of met Dräger als

pneumatische onderdelen weer moeten worden gedemonteerd.

5.3 Onderhoudswerkzaamheden

5.3.1 Vullen van de ademluchtcilinder

WAARSCHUWING

De luchttoevoer moet aan de eisen voor inhaleerbare lucht voldoen,
volgens EN12021.

Lees de instructies bij de cilinder en het vulapparaat voor het vullen van
een ademluchtcilinder.

6 Opslag

6.1 Klaarmaken voor opslag

● Trek de schouderbanden, heupband en hoofdbanden van het
gelaatsmasker los zodat er geen spanning op staat.

● Voor een hygiënische opslag moet het gelaatsmasker in een
beschermende zak worden bewaard (neem contact op met Dräger
voor geschikte zakken).

● Laat rubberen slangen zo lopen dat de buigingshoek niet te klein is en
de slang niet wordt uitgerekt, samengedrukt of verdraaid.

6.2 Bewaarcondities

● Sla de apparatuur op binnen een temperatuur tussen de -15 °C en +25 °C.
Zorg ervoor dat de omgeving droog is, stofvrij en vuilvrij en stel de
apparatuur niet bloot aan slijtage of schade door schuring. Sla de
apparatuur niet op in direct zonlicht.

● Bevestig het ademluchttoestel stevig als deze verhoogd wordt
opgehangen om vallen te voorkomen.

7 Technische gegevens

Hogedrukverbinding Standaard G5/8” conform EN 144-2 
(200 bar of 300 bar)

Ademluchtcilinders 4 tot 9 liter (200 bar of 300 bar),
staal of composietmaterialen

Fluitwaarschuwing Eerste activering: 60 tot 50 bar
Middendruk 6 tot 9 bar
Gebruikstemperatuur EN137 temperatuurbereik

8 Bestellijst

Beschrijving Hoeveelheid Bestelcode

Dow Corning 
Molykote 111

100 gram 3331247
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