
PSS®  серия 3000
Изолиращ апарат със сгъстен въздух

Инструкция за употребаi
1 За Вашата безопасност

1.1 Общи инструкции за безопасност

● Преди да използвате продукта, почетете внимателно инструкцията
за употреба.

● Спазвайте стриктно инструкцията за употреба. Ползвателят
трябва напълно да разбере и стриктно да спазва инструкциите.
Използвайте продукта само за целите, описани в раздел
“Употреба по предназначение” на този документ.

● Не изхвърляйте тази инструкция за употреба. Запазете я, за да се
ползва по предназначение от ползвателя на продукта.

● Този продукт може да се ползва само от напълно обучени и
компетентни ползватели.

● Спазвайте всички местни и национални изисквания, отнасящи се
до този продукт.

● Този продукт може да се проверява, ремонтира и поддържа само
от опитен и компетентен персонал. Dräger препоръчва да се
сключи договор за пълна поддръжка с Dräger service, така че
всички поправки да се правят от Dräger.

● Този продукт трябва да се проверява и поддържа от правилно
обучен сервизен персонал, както е описано в раздел “Поддръжка”
на този документ.

● Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности
на Dräger, в противен случай правилното функциониране на
продукта може да бъде нарушено.

● Не използвайте повреден или некомплектован продукт и не го
модифицирайте.

● Съобщете на Dräger, ако някой компонент е дефектен или повреден.
● Подаването на въздух отговаря на изискванията за въздух за

дишане според EN12021.

1.2 Дефиниции на иконите за тревога

Иконите за тревога са използвани в този документ, за да посочат и
подчертаят текстове, които изискват по-голямо внимание от страна
на ползвателя. Дефинициите на смисъла на всяка от иконите са както
следва:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Посочва потенциална опасност, която ако не се избегне, може
да доведе до смърт или до сериозни наранявания. 

ВНИМАНИЕ

Посочва потенциална опасност, която ако не се избегне, може
да доведе до нараняване на хора и до повреди на продукта
или на околната среда. Предупреждава също и при прилагане
на небезопасни практики.

УКАЗАНИЕ

Дава допълнителна информация за това, как да се използва
продуктът.

2 Описание

2.1 Преглед на продукта

Dräger PSS® серия 3000 е въздушен дихателен апарат (ВДA),
работещ с отворен цикъл на дихателната система. Серията е
съвместима с широк спектър бутилки за сгъстен въздух, лицеви маски
и белодробни автомати (напр. лицеви маски FPS 7000 и Panorama
Nova, белодробни автомати от серия PSS и стоманени или
комбинирани бутилки).

2.2 Описание на особеностите

Подвесната система е изработена от лека полимерна смес (фиг. 1,
обект 3). Раменните ремъци и коланът са напълно регулиращи се и
имат меки подложки на раменете и на кръста. 

Апаратът използва високо ефективния редуцирвентил (6) на Dräger,
който редуцира налягането от  бутилката и подава въздуха за дишане
през шлауха за средно налягане (5) и връзката (1) към свързания
белодробен автомат. Апаратът работи с механичен манометър (4),
който е оборудван със свирка, издаваща звуков сигнал за
предупреждение на ползвателя, че налягането в бутилката е ниско.
Двойният шлаух под налягане (7) подава въздух към свирката, когато
е активирана, и има тънък вътрешен маркуч, който подава въздух с
високо налягане от бутилката към манометъра.

Въздушните шлаухи и редуцирвентила са интегрирани в носещата
рама, за да не се закачат и да се увеличи защитата на компонентите.
Клипсовете (2) задържат въздушните шлаухи в необходимото
положение върху презрамките.

Бутилки за въздух, белодробни автомати и лицеви маски
Серията PSS 3000 на Dräger е съвместима с единична стоманена
бутилка или с бутилка от композитен материал с капацитет от 4 до
9 литра и с налягане от 200 или 300 бара. Пълното описание и
инструкция за потребителя са включени в отделната инструкция,
доставяна заедно с бутилката, маската или белодробния автомат.

2.3 Предназначение

Дихателният апарат PSS от серия 3000, когато е свързан с бутилка за
въздух, с белодробния автомат и с лицева маска, е предназначен за
използване от службите за спешна помощ и в индустриални условия,
където е необходимо високо ниво на дихателна защита. Сглобеният
дихателен апарат дава възможност на ползвателя с респираторна
защита да работи в условия на зараза или недостиг на кислород и е
подходящ за гасене на пожар.

Бутилката за въздух, белодробният автомат, лицевата маска и
другите принадлежности, използвани с този продукт, трябва да са
сертифицирани компоненти на Dräger, сглобени в одобрена
конфигурация. За повече информация се свържете с Dräger.

Работа в потенциално експлозивна атмосфера

Електронните монтажни възли са сертифицирани по ATEX. 

2.4 Разрешителни

Европейските стандарти, насоки и директиви, съгласно които е одобрен
този продукт, са посочени в декларацията за съответствие (виж
Декларация за съответствие или www.draeger.com/product-certificates).
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PSS® е регистрирана търговска марка на Dräger
2.5 Обяснение на маркировки и символи

За обяснение на одобрените символи по уреда и за маркировката на
оборудването, се обърнете към съответната институция. Примери на
други маркировки върху компонентите на дихателния апарат са:

BRAC-1359 – сериен номер на Dräger
08/09 – месец и година на производство
3356812 или R21034 – номер на частта на Dräger
SF – стандартна сила на свързване
LF – малка сила на свързване

3 Употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дихателният апарат може да се подготвя и да се използва само
от обучен и компетентен персонал. Трябва да е гарантирано, че
каквито и да е аксесоари, спомагателно оборудване и други
защитни елементи на облеклото няма да се намесват в
апарата и да създават заплаха за безопасността.

Ефективната продължителност на работата на апарата е в
зависимост от наличното първоначално количество въздух и
от интензивността на дишане на ползвателя. Преди употреба
напълнете бутилките за въздух до пълното им номинално
налягане и не започвайте работа с бутилка, която е пълна по-
малко от 90% (или повече, ако така изискват националните
разпоредби).

ВНИМАНИЕ

Не прилагайте прекомерна сила или не използвайте инструменти
за отваряне или затваряне на вентила на бутилката и не
изпускайте или не хвърляйте дихателния апарат.

3.1 Подготовка за ползване

УКАЗАНИЕ

Челната страна на манометъра може да е покрита с тънко
гъвкаво защитно фолио. Преди първата употреба махнете това
фолио.

1. Направете визуална проверка на дихателния апарат (виж
раздел 3.5.1).

2. Поставете бутилката с въздух (виж раздел 3.5.2).
3. За дихателен апарат със съединение за умерено налягане за

белодробен апарат, разкачете и свържете отново “мъжкото”
съединение. За свързване натиснете “мъжкото” в “женското”
съединение, така че да се чуе щракване. При наличие на
трудности при разкачване или свързване, виж информацията за
отстраняване на неизправности в глава 4.

4. Когато използвате белодробен автомат с положително налягане,
натиснете бутона за изключване на свръхналягането (виж
инструкцията за употреба, доставена заедно с белодробния
автомат).

5. Направете пълна функционална проверка на дихателния апарат
(виж раздел 3.5.3).
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6. Свържете белодробния автомат с лицевата маска и проверете
сигурността на свързване, като опитате внимателно да разкачите
връзката.

3.2 Поставяне на дихателния апарат

1. Разхлабете докрай презрамките и колана и поставете дихателния
апарат.

2. Проверете дали подложките на раменете не са усукани и
прехвърлете теглото на системата върху раменете, като
повдигнете презрамките. Все още не ги стягайте напълно.

3. Затворете катарамата на колана и издърпайте напред краищата
на колана, така че подложката на ремъка да легне сигурно и
удобно на хълбоците (фиг. 2). Подгънете краищата зад
подложката или зад колана.

4. Издърпайте презрамките, докато дихателният апарат застане
сигурно и удобно на хълбоците. Не стягайте прекалено много.
Подгънете краищата зад подложката или зад колана.

5. Разхлабете докрай ремъците на лицевата маска и поставете
ремъка за врат отзад на врата.

6. Когато използвате белодробен автомат с положително налягане,
натиснете бутона за изключване на свръхналягането.

7. Отворете бавно, но докрай вентила на бутилката, за да се
запълни системата.

8. Поставете лицевата маска и проверете дали е стегната (виж
инструкцията за употреба, доставена заедно с маската).

3.3 По време на употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отворете напълно вентила на бутилката и се убедете, че ще
остане отворен по време на употреба.

Още преди свирката да даде предупреждение, ползвателят
трябва да бъде в безопасна зона. Ако предупреждението започне
по време на работа, веднага се евакуирайте в безопасна зона.

Допълнителното подаване на въздух ще изразходва въздух от
бутилката и бързо ще намали времето на работа на апарата.

● Редовно проверявайте на манометъра оставащото налягане в
бутилката.

● Ако е необходим допълнителен въздух, натиснете за кратко
гуменото покритие отпред на белодробния автомат, за да се подаде
допълнително въздух в лицевата маска.

3.4 След употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не сваляйте дихателния апарат, докато не влезете в безопасна
за дишане среда.

1. Разхлабете ремъците на лицевата маска. Тъй като уплътнението
към лицето е нарушено и ако използвате белодробен автомат с
положително налягане, натиснете бутона за изключване на
свръхналягането. Свалете лицевата маска.

2. Затворете вентила на бутилката.
3. Натиснете гуменото покритие отпред на белодробния автомат, за да

се изпразни напълно системата. Когато използвате белодробен
автомат с положително налягане, натиснете бутона за изключване
на свръхналягането.

4. Отворете катарамата на колана.
5. Повдигнете катарамите на презрамките, за ги да разхлабите.
6. Свалете дихателния апарат и лицевата маска.
7. Изпълнете действията за след употреба, описани в таблицата за

поддръжка (виж раздел 5).
8. Махнете бутилката с въздух, ако е необходимо (виж раздел 3.5.2).
9. Дайте дихателния апарат в сервизния отдел с подробности на

всички дефекти или повреди, които са възникнали по време на
употребата му.

3.5 Общи задачи на ползвателя

3.5.1 Визуална проверка

При визуалната проверка трябва да се провери целия дихателен
апарат, включително всичките му части и принадлежности. Проверете
дали оборудването е чисто и здраво, като обърнете специално
внимание на пневматичните компоненти, на шлаухите и на
конекторите. Типичните признаци на повреди, които могат да повлияят
на работата на дихателния апарат, са удряне, изтъркване, срязване,
корозия и обезцветяване. Съобщете на сервизния персонал за
повредите и не използвайте апарата, докато не бъдат отстранени.

3.5.2 Поставяне и сваляне на бутилката за въздух

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изпускането на въздух с високо налягане може да нарани
ползвателя или друг персонал в близост до дихателния апарат.
Преди да свалите бутилката за въздух, затворете вентила и
изпразнете напълно системата.

Повреда от удар върху вентила на бутилката или върху
конектора на редуктора може да наруши връзката на вентила
или да предизвика изпускане на въздух. Работете внимателно
с бутилката за въздух и с дихателния апарат.

УКАЗАНИЕ

За други видове конектори на бутилката, виж инструкцията за
употреба на конектора.

Поставяне на бутилка с подходяща резба на вентила
1. Проверете входната резба на вентила на бутилката и на

редуцервентила. Убедете се, че О-образният уплътнителен пръстен
(фиг. 3, обект 1) и зинтерметалният филтър (2) на редуктора са
чисти и здрави.

2. Поставете апарата хоризонтално, с редуктора нагоре и опънете
докрай ремъка на бутилката.

3. Вкарайте бутилката през примката на ремъка и изравнете
вентила с редуктора.

4. Повдигнете във вертикална посока бутилката и носещата рама
(поддържайте края на бутилката срещу вентила).

5. Затегнете на ръка ръкохватката на редуктора, като използвате само
палеца и показалеца, докато усетите контакта на метал с метал. Не
използвайте инструменти и не затягайте прекалено много.

6. Поставете гърба на уреда в хоризонтално положение.
7. Оберете хлабавината на ремъка на бутилката (фиг. 4).
8. Издърпайте ремъка над бутилката, за да работи заключалката

(фиг. 5).
9. Осигурете края на ремъка, като използвате фиксатора (фиг. 6). Ако

е необходимо, освободете заключалката, за да регулирате
положението на фиксатора.
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PSS®  серия 3000
Изолиращ апарат със сгъстен въздух

Инструкция за употребаi
Сваляне на бутилка с подходяща резба на вентила
1. Затворете вентила на бутилката и изпразнете напълно системата.
2. Поставете апарата хоризонтално, с бутилката нагоре.
3. Повдигнете фиксатора на ремъка на бутилката.
4. Повдигнете ремъка срещу заключалката, за да освободите

напрежението на катарамата и след това разхлабете ремъка.
5. Разкачете вентила на бутилката от редуцервентила.
6. Повдигнете бутилката от редуцервентила и я извадете.

3.5.3 Функционален тест

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невъзможността на дихателния апарат да отговори на
стандартите или на параметрите, описани във
функционалния тест, показва неизправност на системата.
Съобщете за тази неизправност на опитен сервизен персонал
или се свържете с Dräger. Не използвайте дихателния апарат,
докато неизправността не се отстрани.

Преди началото на всеки функционален тест, сглобете дихателния
апарат, както е описано в раздел Подготовката за употреба (виж
раздел 3.1).

Тест за плътност и за предупредителен звуков сигнал
1. Когато използвате белодробен автомат с положително налягане,

натиснете бутона за изключване на положителното налягане.
2. Отворете бавно и докрай вентила на бутилката (обратно на

часовниковата стрелка). По време на херметизирането ще се чуе
кратък звуков сигнал от свирката.

3. Затворете напълно вентила на бутилката.
4. След една минута проверете показанието на манометъра и след

това отворете отново вентила на бутилката. Манометърът не
трябва да показва увеличаване на налягането с повече от 10 бара
(една радиална маркировка на циферблата на манометъра).
Проверете причините за неуспешния тест за плътност и ги
отстранете (виж раздел 4) и след това повторете теста за
плътност.

5. Затворете напълно вентила на бутилката.
6. Следете показанието на манометъра и бавно изпускайте

налягането, както следва:
a. Белодробни автомати с положително налягане – покрийте

изхода на белодробния автомат с дланта на ръката.
Натиснете гуменото покритие, за да превключите на
положително налягане. Изпразнете системата, като
внимателно повдигнете дланта на ръката си от изхода, за
да поддържате бавно намаляване на налягането.

б. Белодробни автомати с нормално налягане – бавно изпразнете
системата, като натиснете внимателно гуменото покритие.

7. Свирката трябва да започне да свири в диапазона от 60 до 50 бара.
8. Продължавайте да изпразвате системата до пълно изпускане на

въздуха.
9. Когато използвате белодробен автомат с положително налягане,

натиснете бутона за изключване на положителното налягане.

4 Отстраняване на неизправности

Ръководството за отстраняване на неизправности включва
класификация на неизправностите и информация за поправки, които
могат да се извършат от ползвателя на дихателния апарат. Повече
информация за отстраняване на неизправности и за поправки може
да се намери в инструкцията за употреба на свързаното оборудване.

Ако ръководството за отстраняване на неизправности показва повече
от една повреда или начин за отстраняването й, правете поправките
по реда, по който са подредени в таблицата.

Ако информацията за отстраняване на повредата сочи сервизни
дейности или ако симптомът на повредата остава, след като сте
опитали всички начини за отстраняването й, се свържете със
сервизния персонал или с Dräger.

Симптом Повреда Отстраняване

Изтичане на въздух с 
високо налягане или 
неуспешен тест за 
плътност

Хлабав или 
замърсен конектор

Разкачете връзката, 
почистете и 
свържете отново и 
повторете теста.

Повреден шлаух или 
компонент

Сменете 
принадлежностите, 
които могат да се 
сменят от 
ползвателя и 
повторете теста.

Изтичане на въздух 
от връзката на 
шлауха за средно 
налягане с 
редуцирвентила 
(предпазен 
изпускателен клапан)

Повреден 
О- пръстен, 
фиксатор, пружина 
или редуцирвентил

Сервизна поправка

Високо или ниско 
умерено налягане

Повреден редуктор 
за налягане

Сервизна поправка

Слаб звуков сигнал 
от свирката

Замърсена свирка Почистете жлеба 
на свирката и 
повторете теста.

Високо или ниско 
средно налягане

Повреден 
редуцирвентил

Сервизна поправка

Трудности при 
свързването или 
разкачването на 
съединение за бърза 
връзка за умерено 
налягане

Замърсен конектор Разкачете връзката, 
почистете и 
свържете отново и 
повторете теста

Грапавини на 
“мъжкото” 
съединение

Заменете шлауха с 
“мъжкото” 
съединение

!
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5 Поддръжка

5.1 Таблица за поддръжка

Обслужвайте и тествайте дихателните апарати, включително и тези, които не се употребяват, в съответствие с таблицата за поддръжка.
Записвайте всички детайли за обслужването и тестването. Вижте също и инструкциите за употреба на дихателната клапа, на лицевата маска
и на другите свързани устройства.

В страната на ползване може да са необходими допълнителни проверки и тестове, за да се отговори на националните изисквания.

5.2 Почистване и дезинфекция

ВНИМАНИЕ

Температурата на сушене не трябва да превишава 60°C и веднага след изсушаването им компонентите трябва да се изваждат от
сушилнята. Времето на сушене в термична сушилня не трябва да превишава 30 минути.

Не потапяйте пневматичните или електронните компоненти в почистващи разтвори или във вода.

Функцията на дихателния апарат ще бъде нарушена, ако в пневматичната му система  (напр. в белодробния автомат) се е задържала вода,
която след това замръзне. Не допускайте навлизане на никакви течности и след почистване изсушавайте дихателния апарат, за да се
предотврати такава възможност.

За информация относно подходящи препарати за почистване и дезинфекция и техните спецификации направете справка с документ
9100081 на www.draeger.com/IFU.

Вижте също и инструкциите за употреба на дихателната клапа, на лицевата маска и на другите свързани устройства.

● Ползвайте само кърпи, които не отделят влакна.

1. Почистете ръчно дихателния апарат с кърпа, навлажнена в почистващия разтвор, за да се отстрани по-голямото замърсяване.
2. Нанесете дезинфекционен разтвор по всички вътрешни и външни повърхности.
3. Изплакнете основно всички компоненти с чиста вода, за да отмиете всички почистващи препарати и дезинфектанти.
4. Изсушете всички компоненти с помощта на суха кърпа, в термична сушилня или на въздух.
5. Ако е необходимо разглобяване на пневматичните или електронните компоненти, се свържете със сервизния персонал или с Dräger.

5.3 Работи по поддръжка

5.3.1 Зареждане на бутилката за въздух

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Да се използва само въздух, който отговаря на изискванията за въздух за дишане съгласно EN12021.

Направете справка в инструкциите, доставени с бутилката и с апарата за повторно зареждане на бутилки със сгъстен въздух.

Компонент/
система

Дейност Преди 
употреба

След 
употреба

Всеки 
месец

Всяка 
година

На всеки 
6 години

На всеки 
10 години

Целият апарат Визуална проверка (виж бележка 1 раздел 3.5.1)

Замечания

O Рекомендации Dräger

1 Почистете оборудването, ако е замърсено. Ако оборудването е било изложено на замърсители, дезинфекцирайте всички компоненти, които
влизат в пряк и продължителен контакт с кожата.

  

Функционален тест (виж раздел 3.5.3)   

Дихателен цикъл и статичен тест (виж бележка 2)

2 Тази дейност по поддръжка може да се извършва само от Dräger или от обучен сервизен персонал. Подробности за тестовете са включени
в техническия наръчник, който се дава на сервизния персонал, посещавал съответните курсове за поддръжка, организирани от Dräger.



Белодробен 
автомат

Проверете за смазка конекторите на бързите връзки (виж 
бележка 3)

3 За тип A, проверете O-пръстена на белодробния апарат; за тип ESA, проверете външната повърхност на мъжката част на конектора за
бърза връзка на белодробния апарат. Като насока, смазката трябва да се усеща на пръстите, но не и да се вижда. Ако е необходимо
повторно смазване, нанесете малко количество Dow Corning® Molykote® 111 (други смазки не са тествани и могат да повредят
оборудването).



Проверете за грапавини “мъжкия” елемент от съединението 
за бърза връзка (виж стъпка 3 в раздел 3.1)



Основна проверка. Свържете се с Dräger за услугата Repair 
Exchange (поправка и смяна) (REX) (виж бележка 4)

4 Основен ремонт на всеки 6 години се отнася само за оборудване, което се експлоатира според немското законодателство. Ползвателите
в Германия трябва да спазват изискванията на: Изисквания към противопожарните служби в Германия (FwDV 7 и vfdb - RL0804),
Национални изисквания в Германия (BGR 190 или GUV R190 и GUV-I-8674).



Редуцирвентил Проверка на умереното налягане (виж бележка 2) 

Проверка на зинтерования филтър (виж бележка 2 и 
бележка 5)

5 Сменете зинтерования филтър, ако при проверка на потока се наблюдава спадане на производителността на редуктора или ако
зинтерованият филтър е видимо повреден.



Проверка на съединението за високо налягане на 
О-образния пръстен (виж бележка 2 и бележка 6)

6 Сменете съединението за високо налягане на О-образния пръстен, ако при функционален тест се открие утечка или ако О-образният
пръстен е видимо повреден.



Основна проверка. Свържете се с Dräger за услугата Repair 
Exchange (поправка и смяна) (REX) (виж бележка 7)

7 Когато дихателният апарат се използва интензивно (в учебни заведения и др.), скъсете периода за основен ремонт на редуктора за
налягане. При тези обстоятелства Dräger препоръчва основната проверка да се прави при по-малко от 5 000 ползвания. Ползване се
дефинира като еднократна употреба на напълно сглобен дихателен апарат, когато ползвателят диша въздух от бутилката. Понятието “едно
ползване” не включва херметизацията на системата и проверките преди употреба.

 

Бутилка Зареждане на бутилката за коригиране на работно налягане  

Проверка на зареденото налягане (само за складирани бутилки) 

Проверка на тестовите данни на бутилката 

Ново сертифициране Според националните разпоредби в страната на ползване

Вентил на 
бутилката

Основна проверка При ново сертифициране на бутилката

!

!
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PSS®  серия 3000
Изолиращ апарат със сгъстен въздух

Инструкция за употребаi
6 Съхранение

6.1 Подготовка за съхранение

● Опънете презрамките, колана и каишките на лицевата маска.
● При складиране поставете лицевата маска в предпазна торба

(свържете се с Dräger за доставка на подходяща торба).
● Навийте гумените шлаухи по такъв начин, че радиусът на огъване да

не е твърде малък и шлаухът да не се разтяга, притиска или усуква.

6.2 Условия на съхранение

● Съхранявайте оборудването при температура между -15°C и +25°C.
Уверете се, че средата е суха, чиста от прах и мръсотия и няма да
причини износване или повреда на оборудването вследствие на
протъркване. Не съхранявайте оборудването на директна слънчева
светлина.

● Фиксирайте безопасно дихателния апарат за някоя от повдигнатите
монтажни точка, за да го предпазите от падане.

7 Технически данни

Връзка за високо налягане стандартна G5/8” според EN 144-2 
(200 бара или 300 бара)

Бутилки за сгъстен въздух от 4 литра до 9 литра (200 бара или 
300 бара), стомана или композитен 
материал

Предупредителна свирка Начално активиране: от 60 бара до 50 бара
Средно налягане от 6 бара до 9 бара
Работна температура температурен диапазон според EN137

8 Списък за поръчки

Описание Количество Код за поръчка

Dow Corning® Molykote® 111 100 грама 3331247
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