
Serija PSS® 3000
Samostojni dihalni aparat

Navodila za uporabo i
1 Za vašo varnost

1.1 Splošne varnostne izjave

● Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo.
● Navodila za uporabo strogo upoštevajte. Uporabnik mora navodila v

celoti razumeti in jih strogo upoštevati. Izdelek uporabljajte samo za
namene, ki so navedeni v poglavju Namen uporabe tega dokumenta.

● Navodil za uporabo ne zavrzite. Zagotovite, da so navodila za uporabo
na voljo in jih uporabnik ustrezno upošteva.

● Ta izdelek lahko uporabljajo samo ustrezno usposobljeni uporabniki.
● Upoštevajte vsa lokalna in nacionalna pravila ter predpise, ki so

povezani s tem izdelkom.
● Izdelek lahko pregleduje, popravlja in servisira samo ustrezno

usposobljeno osebje. Družba Dräger priporoča, da se s hčerinsko
družbo ali zastopnikom družbe Dräger sklene pogodba za opravljanje
storitev za postopke vzdrževanja in popravil.

● Izdelek lahko pregledujejo in servisirajo samo ustrezno usposobljeni
serviserji, kot je določeno v poglavju Vzdrževanje tega dokumenta.

● Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo
družbe Dräger, sicer se lahko poslabša delovanje izdelka.

● Ne uporabljajte pokvarjenega ali nepopolnega izdelka in izdelka ne
spreminjajte.

● V primeru napake ali okvare sestavnega dela se obrnite na družbo
Dräger.

● Oskrba z zrakom mora izpolnjevati zahteve zraka za dihanje glede na
standard EN 12021.

1.2 Opredelitve opozorilnih ikon

Opozorilne ikone v tem dokumentu zagotavljajo in označujejo besedilo, ki
zahteva večjo pozornost uporabnika. Spodaj so navedene razlage
pomenov posameznih ikon:

OPOZORILO

Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt
ali hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.

POZOR

Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči
telesno poškodbo, okvaro izdelka ali škodljivo vpliva na okolje, če
se ji ne izognete. Lahko se uporablja tudi kot opozorilo pred
nevarno uporabo.

OPOMBA

Označuje dodatne informacije o uporabi izdelka.

2 Opis

2.1 Pregled izdelka

Samostojni dihalni aparat serije PSS® 3000 (SCBA) proizvajalca Dräger
uporablja dihalni sistem odprtega kroga. Serija je združljiva s širokim
izborom jeklenk s stisnjenim zrakom, obraznih mask in pljučnih avtomatom
(npr. s obraznimi maskami FPS 7000 in Panorama Nova, pljučni avtomati
serije PSS in jeklenimi ali kompozitnimi jeklenkami).

2.2 Opis funkcij

Sistem za prenašanje ima lahko ogrodje prostora iz polimernega
kompozita (slika 1, element 3). Naramnici in bočni pas so popolnoma
nastavljivi s paščki jermena in z reliefnim oblazinjenimi delom naramnic in
bočnega pasu. 

Aparat uporablja visokozmogljiv regulator tlaka (6) družbe Dräger, ki zniža
tlak v jeklenki in dovaja zrak za dihanje skozi srednjetlačno cev (5) in
spojko (1) pritrjenemu pljučnemu avtomatu. Aparat je opremljen z
mehanskim manometrom (4) s piščalko, ki s piskanjem opozori uporabnika
na nizek tlak v jeklenki. Cev z dvojnim tlakom (7) dovaja zrak do piščalke,
ko je aktivirana, in ima tanko notranjo cevko, ki dovaja zrak pod visokim
tlakom iz jeklenke do manometra.

Cevi za zrak in regulator tlaka so vgrajeni v ogrodju prostora, da ne pride
do zapletanja in so sestavni deli bolje zaščiteni. Spojke za cevi (2)
zadržujejo cevi za zrak na naramnicah.

Jeklenke z zrakom, pljučni avtomati in obrazne maske

Serija PSS 3000 družbe Dräger je združljiva z eno jeklenko iz jekla ali
kompozitnih materialov s prostornino od 4 do 9 litrov in tlakom od 200 do
300 barov. Natančni opisi in navodila za uporabnike so v ločenih navodilih,
ki so priložena jeklenki, maski ali pljučnemu avtomatu.

2.3 Namen uporabe

Dihalni aparat serije PSS 3000, opremljen s pljučnim avtomatom, z
jeklenko in obrazno masko, se uporablja za storitve reševanja in
industrijsko rabo, kjer je zahtevana visoka raven zaščite dihal. Sestavljen
dihalni aparat uporabniku nudi zaščito dihal za delo v kontaminiranih
okoljih ali okoljih brez kisika in je primeren za gašenje požarov.

Jeklenko, pljučni avtomat, obrazno masko in drugo dodatno opremo, ki se
uporablja s tem izdelkom, mora odobriti družba Dräger in mora biti
sestavljena v odobreni konfiguraciji. Za več informacij se obrnite na družbo
Dräger.

Uporaba v potencialno eksplozivnih okoljih

Elektronski podsklopi izpolnjujejo zahteve direktive ATEX.

2.4 Odobritve

Evropski standardi, smernice in direktive, po katerih je odobren ta izdelek,
so navedene v izjavi o skladnosti (glejte izjavo o skladnosti ali
www.draeger.com/product-certificates).

2.5 Pojasnitev oznak in simbolov

Za razlago simbolov in oznak odobritvenih organov na opremi se obrnite
na ustrezne organe. Primeri drugih oznak na sestavnih delih dihalnega
aparata:

BRAC-1359 – Serijska številka izdelka Dräger
08/09 – Mesec in leto izdelave
3356812 ali R21034 – Številka dela Dräger
SF – Spojka s standardno silo
LF – Spojka z majhno silo
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PSS® je Drägerjeva registrirana blagovna znamka
3 Uporaba

OPOZORILO

Samo ustrezno usposobljeno osebje lahko pripravi in uporablja
dihalni aparat. Poskrbite, da dodatna ali pomožna oprema in
zaščitna oblačila ne ovirajo delovanja aparata in ne povzročajo
dodatne nevarnosti.

Čas delovanja aparata je odvisen od začetne zaloge zraka in
hitrosti dihanja uporabnika. Jeklenke z zrakom pred uporabo
napolnite z najvišjim tlakom in ne uporabljajte jeklenk, ki so več kot
10 odstotkov pod predpisanim tlakom (ali manj, če tako narekujejo
nacionalni predpisi).

POZOR

Za odpiranje ali zapiranje ventila na jeklenki ne uporabljajte
pretirane sile ali orodja in pazite, da vam dihalni aparat ne pade na
tla, oziroma ga ne mečite.

3.1 Priprava na uporabo

OPOMBA

Številčnica manometra je lahko prekrita s tanko, mehko, zaščitno
folijo. Pred prvo uporabo jo odstranite.

1. Vizualno preglejte dihalni aparat (glejte razdelek 3.5.1).
2. Namestite jeklenko z zrakom (glejte razdelek 3.5.2).
3. Pri dihalnem aparatu s srednjetlačno spojko za pljučni avtomat

odklopite in nato priklopite moško spojko. Za priklop pritisnite moško
spojko v žensko, da se razločno sliši klik. Če obstaja kakršnakoli
težava pri odklapljanju ali priklapljanju, glejte informacije o
odpravljanju napak v razdelku 4.

4. Pri uporabi pljučnega avtomata s pozitivnim tlakom pritisnite gumb za
ponastavitev (glejte navodila za uporabo, ki so priložena pljučnemu
avtomatu).

5. Opravite preverjanje delovanja aparata (glejte razdelek 3.5.3).
6. Priključite pljučni avtomat na obrazno masko in preverite, ali je dobro

pritrjen, tako da spoj nežno povlečete narazen.

3.2 Namestitev dihalnega aparata

1. Povsem razrahljajte naramnice in pas in si nadenite dihalni aparat.
2. Preverite, da oblazinjeni naramnici nista zaviti, in vso težo sistema

prevzemite na svoja ramena tako, da povlečete naramnici. Na tej
stopnji še ne zategujte naramnic in pasu.

3. Sponko na pasu zaprite ter konec pasu potegnite naprej tako, da se
vložek pasu varno in udobno nasloni na oba kolka (slika 2). Oba konca
vstavite v vložek oz. pas.

4. Povlecite naramnici, dokler ni dihalni aparat varno in udobno na vaših
bokih. Ne zategujte prekomerno. Konca pasu pospravite za bočni pas
ali njegov oblazinjeni del.

5. Povsem razrahljajte paščke za glavo na obrazni maski in ovratni
pašček napeljite za vratom.

6. Pritisnite gumb za ponastavitev, ko uporabljate pljučni avtomat s
pozitivnim tlakom.

7. Počasi, a popolnoma, odprite ventil na jeklenki, da sistem obremenite
s tlakom.

5

5439

1

WRAH-1653

COMPRESSED AIR
bar

0
50

100
150200

250

300

1

2

3

4

7

6 5

2
5438

3104

3

1 2

6
3111

3110

4
3109

!

!

ii
8. Nadenite si obrazno masko in preverite, ali se tesno prilega (glejte
navodila za uporabo, ki so priložena maski).

3.3 Med uporabo

OPOZORILO

Popolnoma odprite ventil na jeklenki in zagotovite, da ostane odprt
med uporabo.

Uporabniki morajo biti na varnem, preden se oglasi opozorilna
piščalka. Takoj se umaknite na varno, če se med delovanjem
oglasi opozorilo.

Dodatna oskrba z zrakom pomeni, da se porablja zrak iz jeklenke,
kar drastično skrajša čas delovanja aparata.

● S pomočjo manometra redno preverjajte preostalo zalogo zraka v
jeklenki.

● Če potrebujete dodaten zrak, za hip pritisnite gumijast pokrov na
sprednji strani pljučnega avtomata in v obrazno masko bo dovajan
dodaten zrak.

3.4 Po uporabi

OPOZORILO

Ne snemite dihalnega aparata, dokler niste na varnem, kjer lahko
dihate.

1. Razrahljajte paščke obrazne maske. Ker maska ni več zatesnjena na
obrazu, pritisnite gumb za ponastavitev, ko uporabite pljučni avtomat
s pozitivnim tlakom. Snemite obrazno masko.

2. Zaprite ventil jeklenke.
3. Pritisnite gumijast pokrov na sprednji strani pljučnega avtomata, da

popolnoma odzračite sistem. Pritisnite gumb za ponastavitev, ko
uporabljate pljučni avtomat s pozitivnim tlakom.

4. Odpnite zaponko bočnega pasu.
5. Dvignite zaponki na naramnicah, da razrahljate naramnici.
6. Snemite dihalni aparat in obrazno masko.
7. Izvedite opravila po uporabi, ki so navedena v razpredelnici za

vzdrževanje (glejte razdelek 5).
8. Po potrebi snemite jeklenko z zrakom (glejte razdelek 3.5.2).
9. Dihalni aparat oddajte v servisni oddelek in sporočite morebitne okvare

ali poškodbe, do katerih je morda prišlo med uporabo.

3.5 Običajna opravila za uporabnike

3.5.1 Vizualni pregled

Med vizualnim pregledom je treba pregledati celoten dihalni aparat,
vključno z vsemi sestavnimi deli in dodatno opremo. Preverite, da je
oprema čista in nepoškodovana, zlasti bodite pozorni pri pregledu
pnevmatskih sestavnih delov, cevi in priključkov. Običajni znaki poškodb,
ki lahko vplivajo na delovanje dihalnega aparata, so udarnine, odrgnine,
ureznine, rjavenje in razbarvanost. Škodo javite servisnemu osebju in
izdelka ne uporabljajte, dokler napake niso odpravljene.

3.5.2 Namestitev in odstranitev jeklenke z zrakom

OPOZORILO

Izpust zraka pod visokim tlakom lahko poškoduje uporabnika ali
drugo osebje v bližini dihalnega aparata. Zaprite ventil na jeklenki
in popolnoma odzračite sistem, preden poskusite odklopiti
jeklenko z zrakom.

Udarnina na ventilu na jeklenki ali na priključku regulatorja tlaka
lahko prepreči spojitev z ventilom ali povzroči uhajanje zraka.
Skrbno ravnajte z jeklenko z zrakom in dihalnim aparatom.

OPOMBA

Za druge vrste priključkov jeklenk glejte navodila, ki so priložena
priključku.

Namestitev jeklenke s priključkom z navojem
1. Preglejte navoja na vhodu ventila na jeklenki in regulatorju tlaka.

Zagotovite, da sta okroglo tesnilo (slika 3, element 1) in sintran filter (2)
v regulatorju tlaka čista in nepoškodovana.

2. Aparat položite vodoravno tako, da je regulator zgoraj, in popolnoma
izvlecite pašček za pritrditev jeklenke.

3. Jeklenko vstavite skozi zanko paščka in poravnajte ventil z
regulatorjem tlaka.

4. Jeklenko in ogrodje prostora dvignite v navpični položaj (jeklenka naj
sloni na nasprotni strani od ventila).

5. Zategnite ročno kolo regulatorja tlaka s palcem in kazalcem, dokler ne
začutite stika med kovinskima površinama. Ne uporabljajte orodja in
ne zategnite preveč.

6. Enoto postavite nazaj v vodoravni položaj.
7. Zategnite pašček za pritrditev jeklenke (slika 4).
8. Pašček povlecite prek jeklenke, da pridete do zaponke (slika 5).
9. Konec paščka pritrdite z držalom paščka za pritrditev jeklenke

(slika 6). Po potrebi sprostite zaponko, da nastavite položaj držala
paščka za pritrditev jeklenke.

Odstranitev jeklenke s priključkom z navojem
1. Zaprite ventil na jeklenki in popolnoma odzračite sistem.
2. Aparat položite vodoravno tako, da je jeklenka zgoraj.
3. Dvignite držalo paščka za pritrditev jeklenke.
4. Pašček povlecite ob zaponko, da sprostite napetost zaponke in nato

razrahljajte pašček.
5. Odklopite ventil na jeklenki iz regulatorja tlaka.
6. Jeklenko dvignite proč od regulatorja tlaka in jo odstranite.

3.5.3 Preverjanje delovanja

OPOZORILO

Če dihalni aparat ne izpolnjuje zahtev standardov ali parametrov,
ki so opisani v preizkusih delovanja, je to znak sistemske napake.
Napako javite usposobljenemu servisnemu osebju ali se obrnite
na družbo Dräger. Dokler napaka ni odpravljena, ne uporabljajte
dihalnega aparata.

Preden začnete s preverjanjem delovanja, sestavite dihalni aparat, kot je
opisano v poglavju o pripravi na uporabo (glejte razdelek 3.1).

Preverjanje uhajanja in preverjanje opozarjanja s piskom
1. Pritisnite gumb za ponastavitev, ko uporabljate pljučni avtomat s

pozitivnim tlakom.
2. Počasi in popolnoma odprite ventil na jeklenki (odvijte v levo). Med

izenačevanjem tlaka se bo za nekaj trenutkov oglasila piščalka.
3. Popolnoma zaprite ventil na jeklenki.
4. Po eni minuti poglejte na merilnik vsebine in nato znova odprite ventil

na jeklenki. Na manometru prikazan tlak se ne sme povišati za več kot
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10 barov (ena oznaka na številčnici manometra). Raziščite in popravite preizkus uhajanja, ki ni uspel (glejte razdelek 4), nato pa ponovite preizkus
uhajanja.

5. Popolnoma zaprite ventil na jeklenki.
6. Opazujte merilnik vsebine, nato pa počasi izenačite tlak na naslednji način:

a. Ventili dihalnega aparata s pozitivnim tlakom – Z dlanjo pokrijte izhod ventila. Pritisnite gumijast pokrov, da vključite pozitivni tlak. Odzračite sistem
tako, da previdno umaknete dlan z izhoda in tako ohranite postopno nižanje tlaka.

b. Dihalni aparat z negativnim tlakom – počasi odzračite sistem tako, da previdno pritisnete gumijast pokrov.
7. Piščalka se mora oglasiti, ko je tlak med 60 in 50 bari.
8. Nadaljujte z odzračevanjem sistema, dokler ni popolnoma prazen.
9. Pritisnite gumb za ponastavitev, ko uporabljate pljučni avtomat s pozitivnim tlakom.

4 Odpravljanje težav

Vodič za odpravljanje težav prikaže diagnozo okvare in informacije o popravilu, ki so koristne za uporabnike dihalnega aparata. Podrobnejše informacije
o odpravljanju težav in popravilu so na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani opremi.

Če vodič za odpravljanje težav prikazuje več kot eno napako ali rešitev napake, izvedite popravila v vrstnem redu, ki je naveden v razpredelnici.

Obrnite se na servisno osebje ali na družbo Dräger, če informacije o odpravljanju težave vključujejo servisni poseg ali če simptoma kljub vsem navedenim
poskusom popravil ni bilo mogoče odpraviti.

5 Vzdrževanje

5.1 Razpredelnica za vzdrževanje

Servisiranje in preizkus dihalnega aparata, vključno z aparatom, ki ni v uporabi, izvajajte v skladu z razpredelnico za vzdrževanje. Zabeležite si vse
podrobnosti o servisiranju in preizkusih. Glejte tudi navodila za uporabo pljučnega avtomata, obrazno masko in drugo povezano opremo.

V državi uporabe bo morda potrebno izvesti dodatne preglede in preizkuse, da se zagotovi skladnost z nacionalnimi predpisi.

Simptom Napaka Rešitev

Uhajanje zraka pod visokim tlakom ali spodletelo 
preverjanje uhajanja

Nepritrjen ali umazan priključek Odklopite, očistite in znova priklopite spojke ter 
znova izvedite preizkus

Cev ali sestavni del v okvari Zamenjajte dodatno opremo, ki jo sme zamenjati 
uporabnik sam, in znova izvedite preizkus

Uhajanje zraka iz priključka srednjetlačne cevi 
pri regulatorju tlaka (varnostni reducirni ventil)

Okroglo tesnilo, držalo, vzmet ali regulator tlaka 
v okvari

Servisno opravilo

Visok ali nizek srednji tlak Okvara regulatorja tlaka Servisno opravilo

Slabo slišno piskanje Piščalka je umazana Očistite piščalko in znova izvedite preizkus

Piščalka ne deluje ustrezno Aktivacijski mehanizem v okvari Servisno opravilo

Težava pri priklapljanju ali odklapljanju 
srednjetlačne hitre spojke

Umazan priključek Odklopite, očistite in znova priklopite spojke ter 
znova izvedite preizkus

Nazobčanost moške spojke Zamenjajte cev z moško spojko

Sestavni del/
Sistem

Opravilo Pred 
upo-
rabo

Po 
upo-
rabi

Vsak 
mesec

Vsako 
leto

Vsakih 
6 let

Vsakih 
10 let

Celoten aparat Vizualni pregled (glejte opombo 1 razdelek 3.5.1)

Notes

O Dräger recommendations

1 Očistite opremo, če je umazana. Če je bila oprema izpostavljena onesnaževalom, dezinficirajte vse sestavne dele, ki so neposredno in dalj časa v
stiku s kožo.

O O O

Preverjanje delovanja (glejte razdelek 3.5.3) O O O

Dihalni tokokrog in statični preizkusi (glejte opombo 2)

2 Te postopke vzdrževanja lahko izvaja samo usposobljeno servisno osebje ali družba Dräger. Podrobnosti preizkusov so v tehničnem priročniku, ki
ga dobi servisno osebje, ki se je udeležilo ustreznega vzdrževalnega tečaja družbe Dräger.

O

Pljučni avtomat Preverite prisotnost maziva na vstavnih priključkih (glejte 
opombo 3)

3 Pri tipu A preverite okroglo tesnilo na pljučnem avtomatu; pri tipu ESA preverite zunanjo površino moškega dela vstavnega priključka na pljučnem
avtomatu. Namig: mazivo se mora čutiti na prstih, a se ne sme videti. Če je potrebno mazanje, na tenko nanesite Dow Corning® Molykote® 111
(druga maziva niso preizkušena in lahko poškodujejo opremo).

O

Preverite morebitno nazobčanost moškega elementa hitre spojke 
(glejte fazo 3 v razdelek 3.1)

O

Remont. Za storitev izmenjave popravila (REX) se obrnite na 
družbo Dräger (glejte opombo 4)

4 Remont vsakih 6 let velja samo za uporabnike opreme, za katere veljajo nemški predpisi. Uporabniki v Nemčiji morajo izpolnjevati zahteve: nemških
gasilskih predpisov (FwDV 7 in vfdb – RL0804), nemških nacionalnih predpisov (BGR 190 ali GUV R190 in GUV-I-8674).

O

Regulator tlaka Srednjetlačni pregled (glejte opombo 2) O

Preglejte sintran filter (glejte opombo 2 in opombo 5)

5 Zamenjajte sintran filter, če med preverjanjem pretoka zaznate slabše delovanje regulatorja tlaka ali če je regulator vidno poškodovan.

O

Preglejte okroglo tesnilo visokotlačnega priključka (glejte opombo 2 
in opombo 6)

6 Zamenjajte okroglo tesnilo visokotlačnega priključka, če med preverjanjem delovanja zaznate uhajanje ali če je okroglo tesnilo vidno poškodovano.

O

Remont. Za storitev izmenjave popravila (REX) se obrnite na 
družbo Dräger (glejte opombo 7)

7 V primerih, v katerih je dihalni aparat deležen zelo pogoste rabe (v izobraževalnih ustanovah itd.), pogosteje izvajajte remont regulatorja tlaka. V
takšnih okoliščinah družba Dräger priporoča remont po manj kot 5000 primerih uporabe. Primer uporabe je opredeljen kot enkratna uporaba
popolnoma sestavljenega dihalnega aparata, med katero uporabnik diha s pomočjo jeklenke z zrakom. Uporaba ne vključuje izenačitve tlaka, ki je
del pregleda pred delovanjem.

O O

Jeklenka Jeklenko napolnite do ustreznega delovnega tlaka O O

Preverite tlak (samo pri skladiščenih jeklenkah) O

Preverite datum preizkusa jeklenke O

Ponovna izdaja potrdil V skladu z nacionalnimi predpisi v državi uporabe

Ventil jeklenke Remont V času ponovne izdaje potrdil za jeklenko
Dow Corning® in Molykote® sta registrirani blagovni znamki družbe Dow Corning Corporation
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Pravice do sprememb pridržane
5.2 Čiščenje in razkuževanje

POZOR

Ne presegajte 60 °C pri sušenju in odstranite vse komponente iz
prostora za sušenje takoj, ko so suhe. Čas sušenja v ogrevanem
sušilniku ne sme presegati 30 minut.

Pnevmatskih ali elektronskih sestavnih delov ne izpostavljajte
čistilnim raztopinam ali vodi.

Če v pnevmatski sistem dihalnega aparata (na primer v ventil)
pride voda in tam zamrzne, to ovira njegovo delovanje. Preprečite
vdor tekočin in temeljito posušite dihalni aparat po čiščenju, da do
vdora tekočin ne bi prišlo.

Za informacije o ustreznih čistilnih in dezinfekcijskih sredstvih in
njihovih lastnostih glejte dokument 9100081 na
www.draeger.com/IFU.

Glejte tudi navodila za uporabo pljučnega avtomata, obrazno masko in
drugo povezano opremo.

● Uporabljajte samo čiste krpe, ki ne puščajo sledi

1. Ročno očistite dihalni aparat s krpo, ki ste jo navlažili s čistilno
raztopino, da odstranite morebitno umazanijo.

2. Nanesite dezinfekcijsko raztopino na vse notranje in zunanje površine.
3. Vse sestavne dele temeljito sperite s čisto vodo, da odstranite vse

čistilna in razkužilna sredstva.
4. Posušite vse sestavne dele s suho krpo, v ogrevanem sušilniku ali na

zraku.
5. Če je treba razstaviti jermen, ogrodje prostora ali pnevmatske

sestavne dele, se obrnite na serviserja ali družbo Dräger.

5.3 Vzdrževanje

5.3.1 Polnjenje jeklenke z zrakom

OPOZORILO

Oskrba z zrakom mora izpolnjevati zahteve zraka za dihanje glede
na standard EN 12021.

Za polnjenje jeklenke s stisnjenim zrakom glejte navodila, ki so priložena
jeklenki in polnilnemu aparatu.

6 Skladiščenje

6.1 Priprava na skladiščenje

● Podaljšajte naramnici, bočni pas in paščke obrazne maske.
● Za skladiščenje dajte obrazno masko v zaščitno torbo (obrnite se na

družbo Dräger, da vam pošljejo ustrezno torbo).
● Gumijaste cevi napeljite tako, da ne bodo preveč napete, stisnjene ali

zavite.

6.2 Pogoji za skladiščenje

● Opremo skladiščite na temperaturi med -15 °C in +25 °C. Zagotovite,
da je okolje suho, brez prahu in umazanije, ter da oprema v njem ni
izpostavljena obrabi ali poškodbam. Opreme ne skladiščite na
neposredni sončni svetlobi.

● Dihalni aparat pritrdite na poljubno od tal dvignjeno točko, da
preprečite, da bi padel.

7 Tehnični podatki

Visokotlačni priključki Standardno G5/8” po EN 144-2
(200 ali 300 barov)

Jeklenke s stisnjenim zrakom od 4 litrov do 9 litrov (200 ali 300 barov),
iz jekla ali kompozitnega materiala

Opozarjanje s piskom Začetna aktivacija: Od 60 barov do 50 barov
Srednji tlak od 6 barov do 9 barov
Delovna temperatura Območje temperature EN137

8 Naročilnica

Opis Količina Koda 

Dow Corning Molykote 111 100 gramov 3331247

!

!
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