
Seria PSS® 3000
Aparat de respirat autonom

Instrucţiuni pentru Utilizarei
1 Pentru siguranţa dumneavoastră

1.1 Condiţii generale de siguranţă

● Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu grijă instrucţiunile pentru utilizare.
● Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile pentru utilizare. Utilizatorul trebuie

să înţeleagă complet şi să observe cu stricteţe instrucţiunile. Utilizaţi
produsul numai în scopurile specificate în secţiunea Utilizarea avută în
vedere.

● Nu aruncaţi instrucţiunile pentru utilizare. Asiguraţi-vă că au fost înţelese
şi folosite în mod corespunzător de către utilizator.

● Numai utilizatorilor corect instruiţi şi competenţi li se permite să utilizeze
acest produs.

● Conformaţi-vă cu toate reglementările şi regulamentele locale şi naţionale
ce privesc acest produs.

● Numai personalului corect instruit şi competent i se permite să inspecteze,
repare şi întreţină acest produs. Dräger recomandă un contract de service
Dräger pentru toate activităţile de întreţinere, şi solicită ca toate reparaţiile
să fie conduse de către Dräger.

● Personalul de service instruit corect trebuie să inspecteze şi să
întreţină acest produs în conformitate cu secţiunea de Întreţinere din
acest document.

● Utilizaţi numai piese de schimb şi accesorii Dräger, deoarece în caz
contrar poate fi afectată funcţionarea corectă a produsului.

● Nu utilizaţi un produs defect sau incomplet, şi nu îi aduceţi modificări.
● Notificaţi Dräger în eventualitatea defectării sau cedării unei componente.
● Rezerva de aer trebuie să se conformeze cerinţelor privind aerul

pentru respirat, conform EN12021.

1.2 Definiţii ale semnelor de avertizare

Semnele de avertizare se folosesc în acest document pentru a furniza şi
sublinia textele care necesită o atenţie deosebită din partea utilizatorului.
Definiţiile semnificaţiilor fiecărei pictograme sunt următoarele:

AVERTIZARE

Indică o situaţie posibil periculoasă, care, dacă nu se evită, poate
avea ca consecinţă leziuni grave sau letale. 

ATENŢIE

Indică o situaţie posibil periculoasă, care, dacă nu se evită, poate avea
ca consecinţă leziuni sau deteriorarea produsului sau a mediului. De
asemenea poate fi folosit şi ca avertizare la metode nesigure.

REMARCĂ

Indică informaţii suplimentare cu privire la modul de utilizare a
dispozitivului.

2 Descriere

2.1 Privire de ansamblu asupra produsului

Seria Dräger PSS® 3000 reprezintă un aparat pentru respirat autonom
(SCBA) care foloseşte un sistem pentru respirat cu circuit deschis. Seria
este compatibilă cu o gamă largă de cilindri pentru aer comprimat, măşti
faciale şi supapa la cerere (automat pulmonar) (de ex. măştile faciale FPS
7000 şi Panorama Nova, supapa la cerere (automat pulmonar) din seria
PSS, şi cilindri din oţel sau material compozit).

2.2 Descrierea caracteristicilor

Sistemul de transport foloseşte un cadru din polimer-material compozit
(Fig 1, poz. 3). Curelele pentru umeri şi cureaua pentru talie sunt complet
ajustabile şi folosesc chingi din ţesătură şi capitonaje profilate pe perniţele
pentru umeri şi pentru talie. 

Aparatul foloseşte reductorul de presiune de înaltă performanţă Dräger (6),
ce reduce presiunea în cilindri şi furnizează aer pentru respirat printr-un
furtun de presiune medie (5) şi cuplează (1) cu supapa la cerere (automat
pulmonar) ataşată. Aparatul este echipat cu un manometru mecanic (4) care
încorporează un fluier care sună pentru a anunţa purtătorul de existenţa unei
presiuni scăzute în cilindru. Un furtun de presiune dublă (7) livrează aer
fluierului când este activat, şi conţine un tub capilar intern care furnizează
aer la presiune ridicată de la cilindru la manometru.

Furtunurile de aer şi reductorul de presiune sunt integrate în cadrul spaţial
pentru a preveni protuberanţele şi a creşte nivelul de protecţie al componentelor.
Clemele pentru furtun (2) menţin poziţia furtunurilor pe curelele pentru umeri.

Cilindri pentru aer, supapa la cerere (automat pulmonar) şi măşti faciale

Seria Dräger PSS 3000 este compatibilă cu un singur cilindru de oţel sau
material compozit de capacitate intre 4 şi 9 litri şi presiune 200 sau 300 bari.
Descrierile complete şi instrucţiunile pentru utilizator sunt conţinute în
instrucţiuni separate, livrate cu cilindrul, masca sau supapa la cerere
(automat pulmonar).

2.3 Utilizarea avută în vedere

Aparatul pentru respirat din seria PSS 3000, când este echipat cu un
cilindru, supapa la cerere (automat pulmonar) şi mască de faţă, este
destinat utilizării de către serviciile de urgenţă şi în aplicaţii industriale care
necesită un nivel înalt de protecţie pentru căile respiratorii. Aparatul pentru
respirat asamblat asigură protecţia căilor respiratorii ale purtătorului în
condiţii de lucru în zone contaminate sau cu deficit de oxigen, şi este
adecvat pentru pompieri.

Cilindrul, supapa la cerere (automat pulmonar) masca pentru faţă şi alte
accesorii folosite împreună cu acest produs trebuie să fie componente
certificate Dräger, asamblate într-o configuraţie aprobată. Contactaţi
Dräger pentru mai multe informaţii.

Utilizarea în atmosferă cu potenţial exploziv

Subansamblurile electronice sunt certificate ATEX.

2.4 Aprobări

Standardele europene, normele şi directivele conform cărora acest produs
este omologat sunt specificate în declaraţia de conformitate (vezi
declaraţia de conformitate sau www.draeger.com/product-certificates).
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PSS® este o marcă înregistrată a Dräger
2.5 Explicaţiile marcajelor şi simbolurilor

Adresaţi-vă autorităţii competente pentru declararea şi aprobarea simbolurilor
şi marcajelor de pe echipament. Alte exemple de marcaje pe componentele
aparatului pentru respirat:

BRAC-1359 – Numărul de serie Dräger 
08/09 – Luna şi anul de fabricaţie
3356812 sau R21034 – Numărul de piesă Dräger
SF – Cuplaj de forţă standard
LF – Cuplaj de forţă mică

3 Utilizare

AVERTIZARE

Numai personalul instruit şi competent poate pregăti şi folosi
aparatul pentru respirat. Asiguraţi-vă că orice accesorii,
echipament auxiliar şi îmbrăcăminte de protecţie nu interferează
cu aparatul şi nu constituie un pericol pentru siguranţa personală.

Durata efectivă de funcţionare a aparatului depinde de rezerva
iniţială de aer disponibilă şi rata de respiraţie a purtătorului. Umpleţi
cilindrii de aer la presiunea maximă admisă înainte de utilizare, şi nu
iniţiaţi nici o operaţie folosind un cilindru care este mai puţin de 90 la
sută umplut (sau mai mult, în funcţie de regulamentele naţionale).

ATENŢIE

Nu aplicaţi forţă excesivă şi nu folosiţi unelte pentru a deschide
sau închide o supapă a cilindrului, nu scăpaţi şi nu aruncaţi pe jos
aparatul de respirat.

3.1 Pregătirea pentru utilizare

REMARCĂ

Partea frontală a manometrului poate fi echipată cu o învelitoare
de protecţie subţire şi flexibilă. Îndepărtaţi învelitoarea înainte de
prima utilizare.

1. Efectuaţi o inspecţie vizuală a aparatului pentru respirat (vezi
secţiunea  3.5.1).

2. Montaţi cilindrul de aer (vezi secţiunea 3.5.2).
3. Pentru aparatele de respirat cu cuplaj de presiune medie pentru

supapa de inspiraţie deconectaţi şi reconectaţi cuplajul tată. Pentru
conectare apăsaţi cuplajul tată în cuplajul mamă până când se aude
un clic. Dacă există dificultăţi la deconectare sau conectare, consultaţi
informaţiile referitoare la remedierea defectelor din secţiunea 4.

4. Apăsaţi butonul de reset când folosiţi o supapa la cerere (automat
pulmonar) cu presiune pozitivă (vezi instrucţiunile de utilizare livrate
împreună cu supapa la cerere (automat pulmonar).

5. Efectuaţi o inspecţie vizuală completă a aparatului (vezi secţiunea  3.5.3).
6. Conectaţi supapa la cerere (automat pulmonar) la masca pentru faţă

şi verificaţi siguranţa conexiunii prin a încerca să o decuplaţi uşor.
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3.2 Echiparea cu aparatul pentru respirat

1. Slăbiţi complet curelele pentru umeri şi cureaua pentru talie, şi echipaţi-
vă cu aparatul pentru respirat.

2. Verificaţi dacă nu sunt tensionate curelele pentru umeri şi urcaţi pe
umeri greutatea sistemului prin tragerea curelelor pentru umeri. Nu
strângeţi complet în această fază.

3. Închideți catarama centurii și trageți capetele centurii până când
apărătoarea se poziționează sigur și confortabil peste șolduri (Fig 2).
Ascundeți capetele centurii sub apărătoarea de talie sau centură.

4. Trageţi de curelele pentru umeri până când aparatul pentru respirat se
aşează în mod sigur şi confortabil pe şolduri. Nu le strângeţi excesiv.
Pliaţi capetele curelei în spatele perniţei pentru talie sau curelei.

5. Slăbiţi complet curelele pentru cap ale măştii pentru faţă şi plasaţi
curea pentru gât pe spatele gâtului.

6. Apăsaţi butonul de reset când folosiţi o supapa la cerere (automat
pulmonar) cu presiune pozitivă.

7. Deschideţi supapa cilindrului încet, dar complet, pentru a presuriza
sistemul.

8. Îmbrăcaţi masca pentru faţă şi verificaţi dacă este montată corect
(vedeţi Instrucţiunile de utilizare livrate împreună cu masca).

3.3 În timpul utilizării

AVERTIZARE

Deschideţi complet supapa cilindrului şi asiguraţi-vă că rămâne
deschisă în timpul utilizării.

Utilizatorii trebuie să se găsească într-o zonă sigură înaintea
folosirii fluierului de avertizare. Evacuaţi imediat către o zonă
sigură, dacă avertizarea începe în timpul unei operaţii.

Utilizarea rezervei de aer suplimentară va consuma aer din cilindru
şi va reduce rapid durata de operare a aparatului.

● Verificaţi cu regularitate presiunea rămasă în cilindru, folosind
manometrul.

● Dacă este necesar aer suplimentar, apăsaţi scurt învelişul din cauciuc
din faţa supapa la cerere (automat pulmonar) pentru a furniza un plus
de aer către masca pentru faţă.

3.4 După utilizare

AVERTIZARE

Nu scoateţi aparatul pentru respirat înainte să ajungeţi într-o zonă
sigură pentru respirat.

1. Slăbiţi curelele măştii faciale. Deoarece sigiliul dinspre faţă este rupt,
apăsaţi butonul de reset când folosiţi o supapa la cerere (automat
pulmonar) cu presiune pozitivă. Scoateţi masca pentru faţă.

2. Închideţi supapa cilindrului.
3. Apăsaţi învelişul din cauciuc din faţa supapa la cerere (automat

pulmonar) pentru a aerisi complet sistemul. Apăsaţi butonul de reset când
folosiţi o supapa la cerere (automat pulmonar) cu presiune pozitivă.

4. Eliberaţi catarama centurii pentru talie.
5. Ridicaţi cataramele centurilor pentru umeri pentru a slăbi centurile.
6. Scoateţi aparatul pentru respirat şi masca pentru faţă.
7. Efectuaţi sarcinile post-utilizare din tabelul de întreţinere (vezi

secţiunea  5).
8. Montaţi cilindrul de aer (vezi secţiunea 3.5.2) dacă este necesar.
9. Predaţi aparatul pentru respirat către departamentul de service, însoţit

de detalii privind orice defecte sau deteriorări produse în timpul
utilizării.

3.5 Sarcini comune pentru utilizatori

3.5.1 Inspecţie vizuală

În timpul unei inspecţii vizuale trebuie verificat întregul aparat, inclusiv toate
componentele şi accesoriile. Verificaţi dacă echipamentul este curat şi
nedeteriorat, dând în mod special atenţie componentelor pneumatice,
furtunurilor şi conectorilor. Semne tipice ale defecţiunilor care pot afecta
operarea aparatului includ impactul, abraziunile, tăieturile, coroziunea şi
decolorarea. Raportaţi defecţiunile personalului de service şi nu folosiţi
aparatul până la remedierea defectelor.

3.5.2 Montarea şi demontarea cilindrului de aer

AVERTIZARE

Eliberarea aerului la presiune înaltă poate cauza răni utilizatorului sau
altor persoane din apropierea aparatului. Închideţi supapa cilindrului
şi aerisiţi complet sistemul înainte de a încerca să decuplaţi un
cilindru de aer.

Daunele de impact ale supapei cilindrului sau conectorului
reductorului pot împiedica conectarea supapei sau cauza o scurgere
de aer. Manipulaţi cu grijă cilindrul de aer şi aparatul pentru respirat.

REMARCĂ

Pentru alte tipuri de conectori pentru cilindri, consultaţi Instrucţiunile
de utilizare furnizate pentru conector.

Montarea unui cilindru cu un conector cu filet
1. Verificaţi filetele de la deschiderea supapei cilindrului şi reductorului de

presiune. Asiguraţi-vă că garnitura O-ring-ului (Fig 3, poz. 1) şi filtrul
sinterizat (2) din reductor sunt curate şi nedeteriorate.

2. Aşezaţi aparatul orizontal, cu reductorul în sus, şi întindeţi la maxim
cureaua cilindrului.

3. Introduceţi cilindrul prin bucla curelei, şi aliniaţi supapa cu reductorul.
4. Ridicaţi cilindrul şi cadrul în poziţie verticală (susţinută pe capătul

cilindrului opus supapei).
5. Strângeţi roata manuală a reductorului, folosind numai degetul mare şi

pe cel arătător, până când simţiţi un contact metal-pe-metal definit. Nu
folosiţi unelte sau strângeţi excesiv.

6. Plasaţi unitatea înapoi în poziţie orizontală.
7. Trageţi partea slăbită înapoi în cureaua cilindrului (Fig 4).
8. Trageţi cureaua peste cilindru, pentru a opera încuietoarea cu camă

(Fig 5).
9. Asiguraţi capătul curelei folosind dispozitivul său de reţinere (Fig 6).

Eliberaţi încuietoarea cu camă pentru a ajusta poziţia dispozitivului de
reţinere al curelei cilindrului dacă este necesar.

Demontarea unui cilindru cu un conector cu filet

1. Închideţi supapa cilindrului şi aerisiţi complet sistemul.
2. Aşezaţi aparatul orizontal, cu cilindrul în sus.
3. Ridicaţi dispozitivul de reţinere al curelei cilindrului.
4. Ridicaţi cureaua peste încuietoarea cu camă, pentru a elibera tensiunea

din cataramă, şi apoi slăbiţi cureaua.
5. Deconectaţi supapa cilindrului de la reductorul de presiune.
6. Ridicaţi cilindrul de pe reductor şi îndepărtaţi cilindrul.
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Seria PSS® 3000
Aparat de respirat autonom

Instrucţiuni pentru Utilizarei
3.5.3 Testare funcţională

AVERTIZARE

Dacă aparatul pentru respirat nu reuşeşte să se conformeze cu
standardele sau parametrii descrişi în testele funcţionale, este
vorba despre o eroare de sistem. Raportaţi defectul personalului
de service instruit, sau contactaţi Dräger. Nu scoateţi aparatul
pentru respirat înainte să se repare defecţiunea.

Asamblaţi aparatul pentru respirat conform descrierii din pregătirile pentru
utilizare (vezi secţiunea 3.1), înainte de a începe orice testare funcţională.

Test de scurgeri şi de avertizare cu fluier
1. Apăsaţi butonul de reset când folosiţi o supapa la cerere (automat

pulmonar) cu presiune pozitivă.
2. Deschideţi încet şi complet supapa cilindrului (în sens opus celui orar).

În timpul presurizării, fluierul va suna scurt.
3. Închideţi complet supapa cilindrului.
4. După un minut, verificaţi manometrul pentru conţinut şi apoi redeschideţi

supapa cilindrului. Manometrul nu trebuie să indice o creştere a presiunii
mai mare de 10 bar (un marcaj radial pe faţa manometrului). Investigaţi
şi reparaţi un test de scurgere eşuat (vezi secţiunea 4), apoi repetaţi-l.

5. Închideţi complet supapa cilindrului.
6. Observaţi manometrul şi depresurizaţi încet, după cum urmează:

a. Supapa la cerere (automat pulmonar) cu presiune pozitivă –
Acoperiţi ieşirea supapei cu palma. Apăsaţi învelitoarea din cauciuc
pentru a cupla presiunea pozitivă. Aerisiţi sistemul ridicând cu grijă
palma de pe ieşire pentru a menţine o scădere uşoară a presiunii.

b. Supapa la cerere (automat pulmonar) cu presiune negativă – Aerisiţi
încet sistemul apăsând cu grijă pe învelitoarea din cauciuc.

7. Fluierul trebuie să înceapă să sune între 60 şi 50 bar.
8. Continuaţi să ventilaţi sistemul până la golirea completă.
9. Apăsaţi butonul de reset când folosiţi o supapa la cerere (automat

pulmonar) cu presiune pozitivă.

4 Depanare

Ghidul de depanare urmăreşte diagnosticarea defectelor şi informaţiile
privind reparaţiile, aplicabile pentru utilizatorii aparatului pentru respirat.
Sunt disponibile mai multe informaţii privind depanarea şi repararea în
Instrucţiunile de utilizare livrate cu echipamentul asociat.

În locurile în care ghidul de depanare indică mai mult decât un defect sau
remediu, efectuaţi reparaţiile în ordinea în care apar în tabel. 

Contactaţi personalul de service sau Dräger dacă informaţiile privind
remedierea indică o sarcină de service, sau dacă simptoamele se menţin
după încercarea tuturor acţiunilor de remediere.

5 Întreţinere

5.1 Tabel de întreţinere

Executaţi operaţiile de service la aparatele de respirat, inclusiv aparatele
scoase din funcţiune, conform cu tabelul de întreţinere. Înregistraţi toate
detaliile de service şi testările. Consultaţi de asemenea şi instrucţiunile de
utilizare pentru supapa de inspiraţie, masca de faţă şi alte echipamente
asociate.

Pot fi necesare inspecţii şi testări suplimentare în ţara de utilizare pentru a
asigura conformitatea cu reglementările naţionale.

Simptom Defecţiune Remediu

Scurgere de aer la 
presiune înaltă sau test 
de scurgere eşuat

Cuplaj slăbit sau murdar Deconectaţi, curăţaţi şi 
recuplaţi cuplajele şi 
retestaţi

Furtun sau componentă 
cu defect

Înlocuiţi accesoriile care 
pot fi schimbate de către 
utilizator şi retestaţi

Scurgere de aer de la 
conexiunea furtunului 
de presiune medie la 
reductorul de presiune 
(supapa de descărcare 
de siguranţă)

O-ring, dispozitiv de 
reţinere, arc sau 
reductor de presiune 
defecte

Sarcină de service

Presiune medie ridicată 
sau joasă

Defect al reductorului de 
presiune

Sarcină de service

Fluierul sună slab Fluierul este murdar Curăţaţi şanţul fluierului 
şi retestaţi

Fluierul nu funcţionează 
corect

Defect al mecanismului 
de activare

Sarcină de service

Dificultăţi la conectarea 
sau deconectarea 
cuplajului rapid de 
presiune medie

Conector murdar Deconectați curățați și 
reconectați cuplajele, 
apoi testați din nou

Bavură la cuplajul tată Înlocuiţi furtunul cu 
cuplajul tată
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5.2 Curăţarea şi dezinfectarea

ATENŢIE

Nu depăşiţi 60 °C pentru uscare şi îndepărtaţi componentele din aparatul de uscat imediat după uscare. Timpul de uscare într-un uscător încălzit
nu are voie să depăşească 30 minute.

Nu scufundaţi componente pneumatice sau electronice în soluţiile de curăţare sau apă.

Dacă apa este acumulată şi îngheaţă în sistemul pneumatic al aparatului de respirat (cum ar fi supapa de inspiraţie), funcţionarea va fi afectată.
Preveniţi orice pătrundere de lichid şi uscaţi temeinic aparatul de respirat după curăţare pentru a evita aceasta.

Pentru informaţii privind agenţii adecvaţi de curăţare şi dezinfectare şi specificaţiile acestora, consultaţi documentul 9100081 la adresa
www.draeger.com/IFU.

Consultaţi de asemenea şi instrucţiunile de utilizare pentru supapa de inspiraţie, masca de faţă şi alte echipamente asociate.

● Folosiţi numai lavete curate care nu lasă scame

1. Curăţaţi manual aparatul de respirat cu ajutorul unei lavete umezite cu soluţie de curăţare pentru îndepărtarea murdăriei în exces.
2. Aplicaţi soluţie de dezinfectare pe toate suprafeţele interne şi externe.
3. Clătiţi temeinic toate componentele cu apă curată pentru a îndepărta toţi agenţii de curăţare şi dezinfectare.
4. Uscaţi toate componentele cu o lavetă uscată, într-un uscător încălzit sau în aer.
5. Luaţi legătura cu personalul de service sau Dräger dacă este necesară dezasamblarea componentelor pneumatice sau electronice.

5.3 Lucrări de întreţinere

5.3.1 Încărcarea cilindrului cu aer

AVERTIZARE

Rezerva de aer trebuie să se conformeze cerinţelor privind aerul pentru respirat, conform EN12021.

Consultaţi instrucţiunile alăturate cilindrului şi încărcătorului pentru reîncărcarea unui cilindru cu aer comprimat.

6 Depozitare

6.1 Pregătirea pentru depozitare

● Extindeţi chingile de umăr, cureaua de talie şi chingile de pe masca de faţă.
● Pentru depozitare, introduceţi masca de faţă într-o geantă de protecţie (luaţi legătura cu Dräger pentru procurarea unei genţi corespunzătoare).
● Pozaţi furtunurile de cauciuc astfel încât raza de îndoire să nu fie prea strânsă şi furtunul să nu fie întins, comprimat sau răsucit.

6.2 Condiţii de depozitare

● Depozitaţi echipamentul între -15 °C şi +25 °C. Asiguraţi-vă că mediul este uscat, fără praf şi murdărie, şi nu supune echipamentul la uzură sau
deteriorare prin abraziune. Nu depozitaţi echipamentul sub lumina directă a soarelui.

● Fixaţi aparatul de respirat în mod sigur la orice punct ieşit în relief, pentru a preveni căderea acestuia.

7 Date tehnice

Conexiune de presiune înaltă Standard G5/8” conform EN 144-2 (200 bar sau 300 bar)
Cilindri cu aer comprimat 4 litri până la 9 litri (200 bar sau 300 bar), oţel sau materiale compozite
Avertizare cu fluier Activare iniţială: 60 bar la 50 bar
Presiune medie 6 bar la 9 bar
Temperatura de operare EN137 gama de temperaturi

8 Lista de articole pentru comenzi

Componentă/ 
Sistem

Sarcină Înainte de 
utilizare

După 
utilizare

Lunar Anual La fiecare 
6 ani

La fiecare 
10 ani

Aparatul 
complet

Inspecţie vizuală (vezi nota 1 și secţiunea 3.5.1) O O O

Testare funcţională (vezi secţiunea 3.5.3) O O O

Ciclu de respiraţie şi teste statice (vezi nota 2) O

Supapă de 
inspiraţie

Verificaţi ungerea conectoarelor cu fixare prin împingere.t (vezi 
nota 3)

O

Verificaţi elementul tată al cuplajului rapid cu privire la bavuri 
(consultaţi pasul 3 în secţiunea 3.1)

O

Reparaţie generală. Contactaţi Dräger pentru service Repair 
Exchange (REX) (reparare-înlocuire) (vezi nota 4)

O

Reductor de 
presiune

Verificare presiune mediu (vezi nota 2) O

Inspectaţi filtrul sinterizat (vezi nota 2 şi nota 5) O

Inspectaţi inelul O al racordului de înaltă presiune (vezi nota 2 şi 
nota 6)

O

Reparaţie generală. Contactaţi Dräger pentru service Repair 
Exchange (REX) (reparare-înlocuire) (nota 7)

O O

Cilindru Încărcaţi cilindrul la presiunea de lucru corectă O O

Verificaţi presiunea încărcată (numai cilindrii de încărcare) O

Verificaţi data de testare a cilindrului O

Recertificare Conform reglementărilor naţionale în ţara de utilizare

Supapă cilindru Reparaţie generală În momentul recertificării cilindrului

Notes

O Recomandări Dräger

1 Curăţaţi echipamentul dacă este murdar. Dacă echipamentul a fost expus la substanţe nocive, dezinfectaţi toate componentele care vin în contact direct şi
prelungit cu pielea.

2 Aceste operaţii de întreţinere pot fi executate numai de către Dräger sau personal de service instruit. Detaliile testelor sunt cuprinse în Manualul tehnic editat
pentru personalul de service care a urmat un curs Dräger corespunzător de întreţinere.

3 Pentru tipul A verificaţi garnitura ide la supapa de inspiraţie; iar pentru tipul ESA verificaţi suprafaţa exterioară a părţii tată a conectorului cu fixare prin împingere
pe supapa de inspiraţie. Orientativ, lubrifiantul trebuie să fie simţit pe degete, dar să nu fie vizibil. Dacă este necesară relubrifierea, aplicaţi uşor
Dow Corning® Molykote® 111 (alţi lubrifianţi nu sunt testaţi şi pot deteriora echipamentul).

4 Revizia generală la fiecare 6 ani se aplică utilizatorilor echipamentelor supuse numai reglementările germane. Utilizatorii din Germania trebuie să respecte
următoarele cerinţe: Reglementările germane de prevenire a incendiilor (FwDV 7 şi vfdb – RL0804), Reglementările germane naţionale (BGR 190 sau GUV
R190 şi GUV-I-8674).

5 Înlocuiţi filtrul sinterizat dacă se observă o cădere a performanţei reductorului în timpul verificării debitului sau dacă este vizibil deteriorat.

6 Înlocuiţi inelul O al racordului de înaltă presiune dacă se constată că prezintă scurgeri în timpul testelor funcţionale sau dacă inelul O este vizibil deteriorat.

7 Atunci când aparatul de respirat este supus la un nivel ridicat de utilizare (în instituţii de antrenament etc.), reduceţi perioada de revizie pentru reductorul de
presiune. În aceste circumstanţe, Dräger recomandă ca frecvenţa reviziilor să fie mai mică de 5.000 aplicaţii de utilizare. O aplicaţie de utilizare este definită
ca o utilizare unică a aparatului de respirat complet asamblat, la care utilizatorul inspiră aerul din cilindrul de aer. Aceasta nu include presurizarea sistemului
pentru verificări pre-operaţionale.

Descriere Cantitate Cod articol

Dow Corning Molykote 111 100 grame 3331247
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