
PSS® 3000-seeria
Autonoomne hingamisaparaat

Kasutusjuhend i
1 Teie ohutuseks

1.1 Üldised ohutusreeglid

● Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
● Järgige täpselt kasutusjuhendit. Kasutaja peab kasutusjuhendis toodud

juhiseid mõistma ja neid täpselt järgima. Kasutage toodet ainult
käesoleva dokumendi kasutusotstarbe jaotises kirjeldatud eesmärkidel.

● Hoidke kasutusjuhend alles. Tagage kasutusjuhendi kättesaadavus ja
selle otstarbekohane kasutamine toote kasutaja poolt.

● Ainult täielikult koolitatud ja pädevatel kasutajatel on lubatud
käesolevat toodet kasutada.

● Järgige kõiki tootega seotud kohalikke ja riiklikke eeskirju ning määrusi.
● Ainult koolitatud ja pädevatel isikutel on lubatud teostada toote

ülevaatust, parandustöid ja hooldustoiminguid. Dräger soovitab
sõlmida kõigi hooldustööde teostamiseks Drägeri hooldusleping ja
lasta kõik vajalikud parandustööd teha Drägeril.

● Asjakohaselt koolitatud hoolduspersonal peab teostama toote
ülevaatus- ja hooldustoimingud vastavalt kirjeldustele käesoleva
dokumendi hooldusjaotises.

● Kasutage ainult Drägeri originaalvaruosi ja -tarvikuid, vastasel juhul
võib toote töö olla häiritud.

● Ärge kasutage rikkis või puuduvate osadega toodet ega muutke toodet.
● Teavitage Drägerit kõikidest tooteosade vigadest või riketest.
● Varustusõhk peab vastama hingamisõhu nõuetele standardi EN12021

järgi.

1.2 Hoiatusikoonide definitsioonid

Hoiatusikoone kasutatakse käesolevas dokumendis selleks, et edastada
ja esile tõsta teksti, mis nõuab kasutajalt suuremat tähelepanu. Iga ikooni
tähendus on defineeritud järgmiselt.

HOIATUS

Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib selle
mittevältimisel põhjustada surma või raskeid vigastusi.

ETTEVAATUST

Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib selle
mittevältimisel põhjustada füüsilisi vigastusi või kahjustada toodet
või keskkonda. Seda võidakse kasutada ka hoiatuseks ohtlike
töövõtete puhul.

MÄRKUS

Tähistab lisateavet toote kasutamise kohta.

2 Kirjeldus

2.1 Toote ülevaade

Drägeri PSS® 3000-seeria puhul on tegemist autonoomse
hingamisaparaadiga, mis kasutab avatud hingamissüsteemi. Selle seeria
tooted ühilduvad mitmesuguste suruõhusilindrite, näomaskide ja hingamisõhu
koormusklappidega (nt FPS 7000 ja Panorama Nova näomaskid, PSS-seeria
hingamisõhu koormusklapid ja terasest või komposiitmaterjalist silindrid).

2.2 Funktsioonide kirjeldus

Kandesüsteemi juures kasutatakse kerget polümeer-komposiitmaterjalist
raami (joonis 1, element 3). Õlarihmad ja vöörihm on täies ulatuses
reguleeritavad ning koosnevad lintrakmerihmadest ja vormitud padjandiga
õlapatjadest ja vööpadjast. 

Aparaat kasutab Drägeri kõrgjõudlusega rõhualandajat (6), mis alandab
silindri rõhku ja toimetab hingamisõhu kesksurvevooliku (5) ja liitmiku (1)
kaudu hingamisõhu koormusklappi. Aparaadil on mehaaniline
manomeeter (4) koos vilega, mille kõlamisega hoiatatakse kasutajat
madalast silindrirõhust. Kaksiksurvevoolik (7) toimetab õhu vilesse, kui
see aktiveeritakse, ja sellel on sisemine kapillaartoru, mis toimetab
kõrgsurveõhu silindrist manomeetrisse.

Õhuvoolikud ja rõhualandaja on raami sisse ehitatud, et vältida nende
rebenemist ja tugevdada komponentide kaitset. Õhuvoolikuid hoiavad
õlarihmadel õiges asendis vooliku klambrid (2).

Õhusilindrid, hingamisõhu koormusklapid ja näomaskid
Drägeri PSS 3000-seeria tooted ühilduvad 4 kuni 9 l mahuga ning 200- või
300-baarise rõhuga terasest või komposiitmaterjalist üksiku silindriga.
Täielikud kirjeldused ja kasutusjuhised on toodud silindri, maski või
hingamisõhu koormusklapiga kaasasolevas eraldi kasutusjuhendis.

2.3 Kasutusotstarve

PSS 3000-seeria hingamisaparaat, millele on paigaldatud silinder,
hingamisõhu koormusklapp ja näomask, on ette nähtud kasutamiseks
hädaabiteenistuste töös ja tööstuslikes rakendustes, kus vajatakse kõrgel
tasemel hingamisteede kaitset. Paigaldatud hingamisaparaat kaitseb
kandja hingamisteid töötamisel saastunud või hapnikuvaestes tingimustes
ning sobib kasutamiseks tulekahjude kustutamisel.

Selle tootega kasutatav silinder, hingamisõhu koormusklapp, näomask ja
muud tarvikud peavad olema sertifitseeritud Drägeri komponendid ja
paigaldatud ettenähtud konfiguratsiooniga. Lisateabe saamiseks
pöörduge Drägeri poole.

Kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas

Elektroonilistel alamkoostudel on ATEX-i sertifikaat. 

2.4 Sertifikaadid

Käesoleva toote kasutusloa aluseks olevaid Euroopa standardeid, juhiseid
ja direktiive on kirjeldatud vastavusdeklaratsioonis (vt vastavusdeklarat-
siooni või aadressi www.draeger.com/product-certificates).

2.5 Märgistuste ja sümbolite seletus

Seadmel asuvate sertifitseerimisasutuse sümbolite ja märgistuste
selgituste osas pöörduge vastava ametkonna poole. Hingamisaparaadi
komponentidel olevate muude märgistuste näited.

BRAC-1359 – Drägeri seerianumber
08/09 – tootmiskuu ja -aasta
3356812 või R21034 – Drägeri osanumber
SF – standardtugevusega liitmik
LF – madaltugevusega liitmik
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PSS® on Drägeri registreeritud kaubamärk
3 Kasutamine

HOIATUS

Ainult koolitatud ja pädevatel isikutel on lubatud hingamisaparaati
kasutamiseks ette valmistada ja seda kasutada. Tagage, et ükski
tarvik, abiseade ega kaitserõivastuse element ei häiriks aparaati
ega ohustaks turvalisust.

Aparaadi tööaja tegelik kestus sõltub algsest õhukogusest ja
kandja hingamismäärast. Enne kasutamist täitke õhusilindrid
ettenähtud nimirõhuni ja ärge võtke kasutusele silindrit, mille
täituvus jääb alla 90% (või suurema väärtuse, kui seda nõuavad
riiklikud eeskirjad).

ETTEVAATUST

Silindri ventiili avamisel või sulgemisel ärge rakendage ülemäärast
jõudu ega kasutage tööriistu ning ärge pillake ega visake maha
hingamisaparaati.

3.1 Kasutamise ettevalmistamine

MÄRKUS

Manomeetri esiküljele võib olla paigaldatud õhuke painduv
kaitsekate. Eemaldage see kate enne esmakordset kasutamist.

1. Viige läbi hingamisaparaadi visuaalne ülevaatus (vt jaotist 3.5.1).
2. Paigaldage õhusilinder (vt jaotist 3.5.2).
3. Hingamisõhu koormusklapi kesksurveliitmikuga hingamisaparaatide

puhul eemaldage ja seejärel ühendage uuesti pistikliitmik. Ühenduse
loomiseks suruge pistikliitmik pistikupesa-liitmikku, kuni kostub
kuuldav klõps. Kui ühenduse katkestamisel või loomisel tekib raskusi,
vt teavet rikkeotsingu kohta peatükist 4.

4. Kui kasutate ülerõhu hingamisõhu koormusklappi, vajutage
lähtestamisnuppu (vt hingamisõhu koormusklapi kasutusjuhendit).

5. Teostage aparaadi täielik funktsionaalsustest (vt jaotist 3.5.3).
6. Ühendage hingamisõhu koormusklapp näomaskiga ja kontrollige

ühenduse kindlust, proovides seda kergelt liitmikust eemaldada.

3.2 Hingamisaparaadi paigaldamine

1. Laske õlarihmad ja vöörihm täiesti lõdvaks ja pange hingamisaparaat
selga.

2. Veenduge, et õlapadjad ei oleks keerdus, ja võtke süsteemi raskus
õlgadele, tõmmates õlarihmu. Ärge praegu veel lõpuni pingule
tõmmake.

3. Sulgege vöörihma pannal ja tõmmake vöörihma otsi ettepoole, kuni
rihma padjand asetub puusadel kindlalt ja mugavalt (joonis 2). Torgake
rihma otsad vööpadja või -rihma taha.

4. Tõmmake õlarihmu, kuni hingamisaparaat toetub kindlalt ja mugavalt
puusadele. Kinnitamisel ärge pingutage üle. Torgake rihma otsad
vööpadja või -rihma taha.

5. Laske näomaski pearihmad täiesti lõdvaks ja asetage kaelarihm üle
kaela tagaosa.

6. Kui kasutate ülerõhu hingamisõhu koormusklappi, vajutage
lähtestamisnuppu.

7. Avage silindri ventiil aeglaselt, kuid täielikult, et viia süsteem rõhu alla.
8. Paigaldage näomask ja kontrollige, kas see istub tihkelt (vt maski

kasutusjuhendit).
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3.3 Kasutamise ajal

HOIATUS

Avage täielikult silindri ventiil ja tagage, et see jääks kasutamise
ajal avatuks.

Kasutaja peaks jõudma ohutusse piirkonda enne vile kõlamist. Kui
kasutamise ajal kõlab hoiatus, liikuge kohe ohutusse piirkonda.

Täiendava õhuvarustuse kasutamisel tarvitatakse silindris olevat
õhku ja aparaadi tööaja kestus väheneb kiiresti.

● Kontrollige regulaarselt manomeetrilt silindri rõhu näitu.
● Kui vajatakse täiendava õhuvarustuse kasutamist, vajutage lühidalt

hingamisõhu koormusklapi esiosa kummist katet, et toimetada
näomaski täiendavat õhku.

3.4 Pärast kasutamist

HOIATUS

Ärge eemaldage hingamisaparaati enne, kui olete jõudnud
ohutusse hingamiskeskkonda.

1. Lõdvendage näomaski rihmad. Kui näo ja maski vaheline
tihendühendus katkeb, vajutage lähtestamisnuppu, kui kasutate
ülerõhu hingamisõhu koormusklapi. Eemaldage näomask.

2. Sulgege silindri ventiil.
3. Vajutage hingamisõhu koormusklapi esiosa kummist katet, et

väljastada rõhk täielikult süsteemist. Kui kasutate ülerõhu
hingamisõhu koormusklappi, vajutage lähtestamisnuppu.

4. Vabastage vöörihma pannal.
5. Tõstke üles õlarihma pandlad, et lõdvendada rihmu.
6. Eemaldage hingamisaparaat ja näomask.
7. Teostage hooldustabelis loetletud kasutusjärgsed ülesanded

(vt jaotist 5).
8. Vajaduse korral eemaldage õhusilinder (vt jaotist 3.5.2).
9. Andke hingamisaparaat üle hooldusosakonnale, kirjeldades kõiki

kasutamise ajal ilmnenud vigu või kahjustusi.

3.5 Tavalised kasutaja ülesanded

3.5.1 Visuaalne ülevaatus

Visuaalse ülevaatuse käigus tuleb üle kontrollida kogu hingamisaparaat, sh
kõik selle komponendid ja tarvikud. Kontrollige, kas seade on puhas ja
kahjustamata, pöörates erilist tähelepanu pneumaatilistele komponentidele,
voolikutele ja ühendustele. Tüüpilisteks hingamisaparaadi tööd mõjutada
võivate kahjustuste ilminguteks on löögijäljed, hõõrdumine, lõiked,
korrosioon ja värvi pleekimine. Teavitage kahjustustest hoolduspersonali ja
ärge kasutage aparaati enne, kui vead on kõrvaldatud.

3.5.2 Õhusilindri paigaldamine ja eemaldamine

HOIATUS

Suruõhu vallandumine võib põhjustada kasutajale või teistele
hingamisaparaadi läheduses asuvatele isikutele kehavigastusi.
Enne õhusilindri lahtiühendamise alustamist sulgege silindri ventiil
ja laske rõhk süsteemist täiesti välja.

Silindri ventiili või alandaja ühenduse löögikahjustus võib takistada
ventiili ühendamist või põhjustada õhulekke. Käsitsege õhusilindrit
ja hingamisaparaati ettevaatlikult.

MÄRKUS

Muude silindriühenduse tüüpide puhul vaadake vastava ühenduse
kasutusjuhendit.

Keermestatud ühendusega silindri paigaldamine
1. Kontrollige silindri ventiili pordi ja rõhualandaja keermeid. Veenduge,

et O-rõngas (joonis 3, element 1) ja paagutatud filter (2) alandaja sees
oleksid puhtad ja kahjustamata.

2. Asetage aparaat horisontaalasendisse, nii et alandaja on kõige üleval,
ja tõmmake silindri rihm täiesti välja.

3. Sisestage silinder läbi rihma silmuse ja seadke ventiil alandajaga
kohakuti.

4. Tõstke silinder ja raam vertikaalasendisse (toetuma silindri ventiiliga
otsa vastasotsale).

5. Keerake ainult pöidla ja nimetissõrme abil alandaja käsiratas kinni,
kuni tunnete kindlat metalli kokkupuudet metalliga. Ärge kasutage
tööriistu ega pingutage kinnitamisel üle.

6. Asetage seade tagasi horisontaalasendisse.
7. Võtke kätte silindri rihma lõtk (joonis 4).
8. Tõmmake rihm üle silindri, et käsitseda nukklukku (joonis 5).
9. Kinnitage rihma ots silindri rihma hoidikuga (joonis 6). Vajaduse korral

vabastage nukklukk, et reguleerida silindri rihma hoidiku asendit.

Keermestatud ühendusega silindri eemaldamine
1. Sulgege silindri ventiil ja laske õhk süsteemist täiesti välja.
2. Asetage aparaat horisontaalasendisse, nii et silinder on kõige

kõrgemal.
3. Tõstke silindri rihma hoidik üles.
4. Tõstke rihma nukkluku poole, et vabastada pandla pinge, seejärel

lõdvendage rihm.
5. Ühendage silindri ventiil rõhualandaja küljest lahti.
6. Tõstke silinder alandajalt ära ja eemaldage.

3.5.3 Funktsionaalsustest

HOIATUS

Kui hingamisaparaat ei vasta mõnele funktsionaalsustesti kirjelduses
toodud standardile või parameetrile, on tegemist süsteemi veaga.
Teavitage veast koolitatud hoolduspersonali või Drägerit. Ärge
kasutage hingamisaparaati enne, kui veaseisund on kõrvaldatud.

Enne funktsionaalsustesti alustamist paigaldage hingamisaparaat
vastavalt kasutamise ettevalmistamise kirjeldusele (vt jaotist 3.1).

Lekketest ja vilehoiatustest
1. Kui kasutate ülerõhu hingamisõhu koormusklappi, vajutage

lähtestamisnuppu.
2. Avage aeglaselt ja täielikult silindri ventiil (vastupäeva). Survestamise

ajal kõlab hetkeks vile.
3. Sulgege silindri ventiil täielikult.
4. Ühe minuti pärast kontrollige manomeetri näitu ja avage silindri ventiil

uuesti. Manomeeter ei tohi näidata rõhu tõusu rohkem kui 10 baari
võrra (üks kiirekujuline märgistus manomeetri esiküljel). Lekketesti
(vt jaotist 4) nurjumisel tehke kindlaks ja kõrvaldage nurjumise põhjus
ning korrake lekketesti.

5. Sulgege silindri ventiil täielikult.
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Kasutusjuhend i
6. Jälgige manomeetri näitu ja vallandage aeglaselt rõhk järgmisel moel.
a. Ülerõhu hingamisõhu koormusklapp – katke ventiili väljundport peopesaga kinni. Vajutage kummist katet, et ülerõhk sisse lülitada. Laske rõhk

süsteemist välja, tõstes peopesa ettevaatlikult väljundpordilt üles, et rõhu alanemine toimuks aeglaselt.
b. Alarõhu hingamisõhu koormusklapid – laske rõhk süsteemist aeglaselt välja, vajutades ettevaatlikult kummist katet.

7. Vile peab hakkama kõlama vahemikus 60 kuni 50 baari.
8. Jätkake süsteemist rõhu väljastamist, kuni süsteem on täiesti tühi.
9. Kui kasutate ülerõhu hingamisõhu koormusklappi, vajutage lähtestamisnuppu.

4 Rikkeotsing

Rikkeotsingu juhend sisaldab hingamisaparaadi kasutajatele mõeldud teavet vigade diagnostika ja paranduse kohta. Täiendavat teavet rikkeotsingu ning
vigade diagnostika ja paranduse kohta leiate vastavate seadmete kasutusjuhenditest.

Kui rikkeotsingu juhendis on toodud rohkem kui üks viga või lahendus, teostage parandustoimingud nende tabelis asumise järjekorras.

Kui lahendusena on toodud hooldustöö või kui pärast kõigi lahendustoimingute teostamist pole sümptom kadunud, pöörduge hoolduspersonali või Drägeri
poole.

5 Hooldus

5.1 Hooldustabel

Hooldage ja testige hingamisaparaate vastavalt hooldustabelile, sh kasutusel mitteolevaid hingamisaparaate. Märkige üles kogu hooldus- ja
testimisteave. Vaadake ka hingamisõhu koormusklapi, näomaski ja muu kasutatava varustuse kasutusjuhendeid.

Konkreetses kasutusriigis kehtivatele eeskirjadele vastamiseks võib olla vajalik täiendavate ülevaatus- ja testimistoimingute läbiviimine.

5.2 Puhastamine ja desinfitseerimine

ETTEVAATUST

Kuivatamistemperatuur ei tohi ületada 60 °C, kuivanud komponendid eemaldage kohe kuivatusvahendist. Soojendusega kuivatis kuivatamise
aeg ei tohi ületada 30 minutit.

Ärge kastke pneumaatilisi ja elektroonilisi komponente puhastuslahustesse ega vette.

Kui vesi jääb hingamisaparaadi pneumaatilise süsteemi (nt hingamisõhu koormusklapi) sisse ja seal jäätub, mõjub see halvasti seadme tööle. Vältige
vedelike sattumist hingamisaparaadi sisse ja kuivatage hingamisaparaat pärast puhastamist hoolikalt.

Sümptom Rike Lahendus

Suruõhu leke või lekketesti nurjumine Lahtine või määrdunud ühendus Ühendage liitmik lahti, puhastage ja ühendage 
uuesti ning viige läbi uus test

Vigane voolik või komponent Vahetage kasutaja poolt asendatavad tarvikud ja 
viige läbi uus test

Õhuleke rõhualandaja kesksurvevoolikust 
(turva-alandusventiil)

Vigane O-rõngas, hoidik, vedru või rõhualandaja Hooldustöö

Kõrge või madal kesksurve Rõhualandaja viga Hooldustöö

Vile ei toimi korrektselt Aktiveerimismehhanis mi viga Hooldustöö

Halvasti kõlav vile Vile on määrdunud Puhastage vile ava ja viige läbi uus test

Raskused kesksurvekiirliitmike ühendamisel või 
lahtiühendamisel

Määrdunud ühendus Ühendage liitmik lahti, puhastage ja ühendage 
uuesti ning viige läbi uus test

Pistikliitmikule on tekkinud kraadid Vahetage pistikliitmikuga voolik uue vastu

Komponent/
süsteem

Ülesanne Enne 
kasu-
tamist

Pärast 
kasu-
tamist

Kord 
kuus

Kord 
aastas

Iga 
6 aasta 

järel

Iga 
10 aasta 

järel

Kogu aparaat Visuaalne ülevaatus (vt märkust 1 ja jaotis 3.5.1)

Märkused

O Dräger soovitab

1 Kui varustus on määrdunud, puhastage seda. Kui varustus on kokku puutunud kahjulike ainetega, desinfitseerige kõiki osi, mis puutuvad otseselt ja
pikaajaliselt kokku nahaga.

  

Funktsionaalsustest (vt jaotis 3.5.3)   

Hingamistsükli ja stabiilsuse testid (vt märkust 2)

2 Neid hooldustöid tohib läbi viia ainult Dräger või koolitatud hoolduspersonal. Testide üksikasjad on toodud tehnilises juhendis, mis antakse Drägeri
vastava hoolduskursuse läbinud hoolduspersonalile.



Hingamisõhu koor-
musklapp

Veenduge, et sissevajutatavad ühendused oleksid määritud (vt 
märkust 3)

3 Tüüp A puhul kontrollige hingamisõhu koormusklapi rõngastihendit ja tüüp ESA puhul kontrollige hingamisõhu koormusklapi sissevajutatava
ühenduse pistikliitmiku välimist pinda. Määret võiks olla sõrmedel tunda, kuid mitte näha. Kui määret on vaja lisada, kandke kergelt peale
Dow Corning® Molykote® 111 määret (muid määrdeaineid ei ole katsetatud ja need võivad seadet kahjustada).



Veenduge, et kiirliitmik-pistikul ei oleks kraate (vt punkti 3 sisse 
jaotis 3.1) 

Hooldusremont. Remondi/vahetuse (Repair Exchange, REX) tee-
nuse kasutamiseks pöörduge Drägeri poole (vt märkust 4)

4 Hooldusremont iga 6 aasta järel kehtib ainult Saksamaa jurisdiktsioonis tegutsevatele kasutajatele. Saksamaal peavad kasutajad vastama
järgmistele nõuetele: Saksamaa tuletõrje-eeskirjad (FwDV 7 ja vfdb – RL0804), Saksamaa riiklikud eeskirjad (BGR 190 või GUV R190 ja
GUV-I-8674).



Rõhualandaja Kesksurve kontroll (vt märkust 2) 

Kontrollige paagutatud filtrit (vt märkust 2 ja märkust 5)

5 Vahetage paagutatud filter, kui märkate voolukontrolli käigus alandaja jõudluse langust või kui sellel on nähtavaid kahjustusi.



Kontrollige kõrgsurveühenduse O-rõngast (vt märkust 2 ja märkust 6)

6 Vahetage kõrgsurveühenduse O-rõngas, kui avastate funktsionaalsustesti käigus selle lekke või kui O-rõngal on nähtavaid kahjustusi.



Hooldusremont. Remondi/vahetuse (Repair Exchange, REX) tee-
nuse kasutamiseks pöörduge Drägeri poole 
(vt märkust 7)

7 Kui hingamisaparaati kasutatakse väga intensiivselt (nt õpetamiseks jms), lühendage rõhualandaja hooldusremondi perioodi. Sellistes oludes on
Drägeri soovitatav hooldusremondi sagedus alla 5000 kasutuskorra. Kasutuskorra all mõeldakse täiskomplekteeritud hingamisaparaadi ühte
kasutuskorda, mille käigus kasutaja hingab õhusilindri abil. Selle hulka ei arvestata süsteemi survestamist töö alustamisele eelnevate
kontrolltoimingute läbiviimiseks.

 

Silinder Täitke silinder õige töörõhuni  

Kontrollige laadimisrõhku (ainult hoiustatud silindrite puhul) 

Kontrollige silindri testimiskuupäeva 

Sertifikaadi uuendamine Vastavalt kasutusriigis kehtivatele riiklikele eeskirjadele

Silindri ventiil Hooldusremont Silindri sertifikaadi uuendamise ajal
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Jätame endale õiguse teha muudatusi
Sobivate puhastus- ja desinfitseerimisainete ning nende
spetsifikatsioonide kohta leiate teavet dokumendist 9100081
veebilehel www.draeger.com/IFU.

Vaadake ka hingamisõhu koormusklapi, näomaski ja muu kasutatava
varustuse kasutusjuhendeid.

● Kasutage ainult puhtaid kiuvabasid riidelappe

1. Puhastage hingamisaparaat käsitsi suuremast mustusest
puhastuslahuses niisutatud riidelapiga.

2. Kandke kõigile sise- ja välispindadele desinfitseerimislahust.
3. Loputage puhta veega hoolikalt kõik komponendid, et eemaldada

puhastus- ja desinfitseerimislahuste jäägid.
4. Kuivatage kõik komponendid kuiva riidelapiga, soojendusega kuivatis

või õhu käes.
5. Kui tekib vajadus rakmeid, raami või pneumaatilisi komponente lahti

võtta, pöörduge hoolduspersonali või Drägeri poole.

5.3 Hooldustööd

5.3.1 Õhusilindri täitmine

HOIATUS

Varustusõhk peab vastama hingamisõhu nõuetele standardi
EN12021 järgi.

Suruõhusilindri täitmise juhiseid vt silindri ja täitmisseadme kasutusjuhen-
ditest.

6 Hoiustamine

6.1 Ettevalmistamine hoiustamiseks

● Tõmmake välja õlarihmad, vöörihm ja näomaski rihmad.
● Hoiustatav näomask pange kaitsekotti (sobiva koti soetamiseks

pöörduge Drägeri poole).
● Seadke kummivoolikud selliselt, et paindumiskõver ei oleks liiga järsk

ning voolik poleks pinge all, surve all ega väändunud.

6.2 Hoiustamistingimused

● Hoidke seadet temperatuuridel –15 °C kuni +25 °C. Kindlustage, et
hoiukeskkond oleks kuiv, vaba tolmust ja mustusest ning seadet ei
ohustaks hõõrdumisest tingitud kulumine või kahjustused. Ärge hoidke
seadet otsese päikesevalguse käes.

● Kõrgel asuvas hoiukohas kinnitage hingamisaparaat korralikult, et
vältida selle kukkumist.

7 Tehnilised andmed

Kõrgsurveühendus Standardne G5/8” vastavalt standardile EN
144-2 (200 või 300 baari)

Suruõhusilindrid 4 kuni 9 liitrit (200 või 300 baari),
terasest või komposiitmaterjalist

Vilehoiatus Rakendumise algus: 60 kuni 50 baari
Kesksurve 6 kuni 9 baari
Töötemperatuur EN137 temperatuurivahemik

8 Tellimusnimekiri

Kirjeldus Kogus Tellimiskoo

Dow Corning® Molykote® 111 100 grammi 3331247
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