
Plus Series és PSS® sorozatú tüdőautomata
A, AE, ESA és N típusú Használati útmutatói
1 Az Ön biztonsága érdekében
1.1 Általános biztonsági rendelkezések
● A termék használata előtt gondosan olvassa el a Használati

útmutatót.
● Szigorúan tartsa be a Használati útmutatót. A felhasználónak

teljesen meg kell értenie és szigorúan be kell tartania az
utasításokat. A terméket csak a jelen dokumentum
Rendeltetés c. fejezetében leírt célokra használja.

● Ne dobja ki a Használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót,
és gondoskodjon arról, hogy a készülék felhasználója
megfelelően alkalmazza azt.

● A terméket csak képzett és hozzáértő felhasználók
használhatják.

● A termékkel kapcsolatos összes helyi és országos szabálynak
és előírásnak meg kell felelni.

● A terméket csak képzett és hozzáértő személyzet vizsgálhatja
át, javíthatja és szervizelheti. A Dräger azt javasolja, hogy
létesítsen Dräger szervizszerződést minden karbantartási
tevékenységre, és hogy az összes javítást a Dräger végezze.

● A jelen dokumentum Karbantartás c. fejezetében leírtak
szerint a terméket csak megfelelően képzett
szervizszemélyzet vizsgálhatja át és szervizelheti.

● Csak eredeti Dräger pótalkatrészeket és tartozékokat
használjon, különben kárt okozhat a termék megfelelő
működésében.

● Ne használjon hibás vagy hiányos terméket, és ne módosítsa
azt.

● Az alkatrészek bármilyen hibája vagy hiányossága esetén
értesítse a Drägert.

1.2 A riasztást mutató ikonok meghatározásai

A jelen dokumentumban használt figyelmeztető ikonok olyan
szövegrészt jelölnek és emelnek ki, amelyre a felhasználónak
nagyobb figyelmet kell fordítania. Az egyes ikonok jelentése az alábbi:

VIGYÁZAT
Potenciálisan fennálló veszélyes helyzetet jelöl, amely
halálos vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

FIGYELEM
Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely
személyi sérülést vagy a termék ill. a környezet
károsodását okozhatja, ha nem kerülik el. Ezenkívül a nem
biztonságos gyakorlatra is felhívhatja a figyelmet.

2 Leírás
2.1 Termék áttekintése

A Dräger tüdőautomaták nagy teljesítményű szelepek, melyek
szabályozzák a légzőkészülék viselőjének maszkjába jutó
belélegezhető levegőt. A tüdőautomata a maszkba vezeti a
légzőkészülékből származó középnyomású levegőt. A szelepen
belül lévő tömített és kiegyenlített dugattyús egység a viselő
légzési szükségleteinek megfelelően szabályozza a szelepen
keresztüláramló levegő mennyiségét.

A tüdőautomaták vagy integráltak vagy eltávolíthatók. Az integrált
változatokban egy középnyomású tömlő található, melynek
pneumatikus végrésze a légzőkészülék nyomáscsökkentőjéhez
csatlakozik. Az eltávolítható változatok apa gyorscsatlakozóval
rendelkeznek, mely a légzőkészülék középnyomású tömlőjének
anya gyorscsatlakozójához illeszkedik.

A tüdőautomaták vagy pozitív vagy negatív nyomásúak (lásd
2.1.2. fejezet), és egyes változatok kézzel működtethető
kiegészítő levegőellátással rendelkeznek (lásd 2.1.4. fejezet).

2.1.1 Tüdőautomata – teljesálarc csatlakozás

A tüdőautomata – teljesálarc csatlakozás típusai az alábbi
táblázatban láthatók:

A tüdőautomata csatlakozásai a teljesálarcnál forgattyúsak, hogy
a viselő fej- és testmozdulatai során szivárgás nélkül tegyék
lehetővé a szelep sugárirányú mozgását.

Tüdőautomata csatlakoztatási és leválasztási módszerei

● N-típus csatlakoztatása/leválasztása (lásd A. ábra)
● AE-típus csatlakoztatása/leválasztása (lásd B. ábra)
● A-típus csatlakoztatása (lásd C. ábra)
● A-típus leválasztása (lásd D. ábra)
● ESA-típus csatlakoztatása (lásd E. ábra)
● ESA-típus leválasztása (lásd F. ábra)

2.1.2 Pozitív és negatív nyomású szelepek

Negatív nyomású

A negatív nyomású szelep légáramlást tesz lehetővé a
tüdőautomatán keresztül, amikor negatív nyomás lép fel a
maszkon belül a viselő belélegzése során. A maszkban lévő
nyomás olykor kisebb, mint a külső (légköri) nyomás.

A negatív nyomású tüdőautomata minden lélegzetvételnél
működésbe lép (minden alkalommal, amikor a viselője levegőt
vesz a légzőkészülékből).

Pozitív nyomású

A pozitív nyomású szelep a légköri nyomásnál nagyobb nyomást
tart fenn a maszk belsejében. Bár belélegzéskor csökken a
nyomás, a maszkban lévő nyomás a légköri nyomás fölött marad. 

A pozitív nyomású tüdőautomata az első lélegzetvételkor (a
légzőkészülékből történő első belélegzéskor) vagy az elülső gomb
megnyomásakor lép működésbe (G. ábra, 2. elem). A működésbe
lépett pozitív nyomású szelepek esetében (G. ábra, 1. elem) a
nullázás gombbal lehet kikapcsolni a szelepen keresztül áramló
levegőt, így megelőzhető a levegő kiürülése a palackból, ha az
nincs használatban.

2.1.3 Speciális rendeltetésű tüdőautomaták

A zöld gumiborítású nullázás gombban rendelkező tüdőautomaták
(G. ábra, 1. elem) esetében a szelep egy nem-szilikon membránt
tartalmaz. A nem-szilikon membránnak nagyobb permeációs
ellenállása van, mint a szilikon membránnak. Ez gázokat, például
H2S – kénhidrogént tartalmazó környezetekben való használatra
is.

A membrántípusokkal és a felhasználási környezetekkel
kapcsolatos további részletekért vegye fel a kapcsolatot a
Drägerrel.

2.1.4 Kiegészítő légáramlás

Néhány tüdőautomata-típus képes arra, hogy kiegészítő
légáramlást vezessem az arcmaszkba, hogy átláthatóvá tegye a
bepárásodott szemüveget, vagy hogy ideiglenesen több levegőt
biztosítson. A kiegészítő légáramlást az elülső gomb
megnyomásával lehet bekapcsolni (G. ábra, 2. elem).

A menekülési légzőkészülékhez használt tüdőautomaták nem
rendelkeznek ezzel a funkcióval.

VIGYÁZAT
Csak végszükség esetén használja a kiegészítő
légáramlást olyan zárt rendszerű légzőkészülékkel, mely
nem csatlakozik légvezetékhez. A kiegészítő légáramlás
csökkenti a levegőt tartalmazó palack által biztosított
légzési időt.

2.2 Rendeltetés

A Dräger tüdőautomaták Dräger légzőkészülékkel együtt
használatosak, hogy védelmet nyújtsanak a szennyezett vagy
oxigénhiányos környezetben dolgozó viselőjük számára.

A garantáltan problémamentes működés érdekében a Dräger azt
javasolja, hogy kizárólag Dräger teljesálarcokat használjanak a
Dräger tüdőautomatákhoz.

2.3 Jóváhagyások

A megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza azokat az európai
szabványokat, iránymutatásokat és irányelveket, amelyek alapján
a készüléket jóváhagyták (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot vagy
a www.draeger.com/product-certificates weboldalt).

2.4 Jelölések és jelek magyarázata

Példák a tüdőautomatán lévő jelzésekre:

BRCD-1461 Dräger sorozatszám
P Pozitív nyomású
N Negatív nyomású
09/09 Gyártás hónapja és éve
3356812 vagy R21034 Dräger alkatrészszám

Sorozatszám vonalkódja

A nullázás gomb fedele (G. ábra, 1. elem) a tüdőautomata
tulajdonságainak jelölése érdekében színkódolt:

● Kék – szilikon membrán, negatív nyomású
● Piros – szilikon membrán, pozitív nyomású
● Zöld – nem-szilikon membrán

3 Használat
Az előkészítésre és a használatra vonatkozó utasítások a
légzőkészülék használati útmutatójában vannak részletezve.

3.1 Használat előtt

Középnyomású csatlakozóval felszerelt légzésvédő készülék
esetében csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa vissza az apa
csatlakozót. A csatlakoztatáshoz tolja az apa csatlakozót az anya
csatlakozóba, amíg az hallható kattanással a helyére nem ugrik.
Ha a leválasztás vagy a visszacsatlakoztatás során probléma
merül fel, tekintse meg a hibaelhárítási információkat a
légzésvédő készülék használati útmutatójában.

3.2 A tüdőautomata csatlakoztatása az 
teljesálarchoz

1. Győződjön meg arról, hogy a tüdőautomata és az teljesálarc
csatlakozásai tiszták és sértetlenek.

2. A tüdőautomata csatlakoztatása az teljesálarchoz:
○ N és AE típus: szorosan csavarozza be kézzel a

tüdőautomatát az teljesálarc csatlakozásába.
○ A és ESA típus: nyomja be a tüdőautomatát az teljesálarc

csatlakozásába úgy, hogy szükség szerint kissé elforgatja
a tüdőautomatát, amíg a helyére nem kattan. 

3. Próbálja meg finoman széthúzni a csatlakozást, és ellenőrizze,
hogy a tüdőautomata biztosan rögzül-e.

4. Amennyiben a helyi szabályozások úgy követelik, egy másik
személynek is meg kell győződnie arról, hogy a csatlakozás
stabil és megfelelő.

4 Hibaelhárítás
Lásd a légzőkészülék használati útmutatóját.

5 Karbantartás
5.1 Karbantartási táblázat

A Dräger azt javasolja, hogy rendszeresen vizsgálják felül,
teszteljék és szervizeljék a tüdőautomatát az alábbi táblázatnak
megfelelően.

A felhasználás országában további karbantartási munkálatok
lehetnek szükségesek a termék használatára, karbantartására,
átvizsgálására és tesztelésére vonatkozó országos
szabályozásnak való megfelelés biztosítása végett.

Tüdőau-
tomata 
csatlako-
zás

Teljesálarc 
csatlakozás

Készülék típusa Csatlakozás típusa

N RA Negatív nyomású Becsavarozható – 
40 mm-es zsinórmenet 
az EN 148-1 
szabványnak 
megfelelően

AE PE Pozitív nyomású Becsavarozható – 
M45 × 3 az EN 148-3 
szabványnak 
megfelelően

A P Pozitív nyomású Benyomós – Dräger-
specifikus

ESA ESA Pozitív nyomású Benyomós – DIN 58600 
és EN 136/137

!

!

!

Alkatrész Feladat Használat 
után

Havonta Évente

Tüdőautomata Ellenőrizze, hogy 
van-e kenőanyag a 
dugaszolható 
csatlakozókon (lásd: 
1. megjegyzés)

O

Szemrevételezés 
(lásd 5.3. fejezet)

O O

Működés ellenőrzése 
(lásd 5.4. fejezet)

O O

Légzési ciklus és 
statikus teszt (lásd 2. 
megjegyzés)

O

Ellenőrizze, hogy 
látható-e sorjázódás 
a gyorscsatlakozó 
apa részén (lásd 
3.1. fejezet)

O

2866

A

2865

B

2863

C

2864

D

2867

E

2868

F

2739
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Plus Series és PSS® sorozatú tüdőautomata
A, AE, ESA és N típusú Használati útmutatói
5.2 Tisztítás

FIGYELEM
A szárítás során ne lépje túl a 60 °C-ot, és száradás után
azonnal vegye ki az alkatrészeket a szárítóberendezésből.
Fűtött szárítóban a száradási idő nem haladhatja meg a
30 percet.

Ne merítse a pneumatikus vagy elektronikus alkatrészeket
tisztítószeres oldatba vagy vízbe, kivéve ha a 5.2.2. fejezet
belső tisztítási folyamatát végzi el.

Tisztítás és fertőtlenítés után alaposan szárítsa meg a
tüdőautomatát.

A megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek adatai és
specifikációi a 9100081. számú dokumentumban és a
www.draeger.com/IFU weboldalon olvashatók.

Lásd még az teljesálarc és más kapcsolódó felszerelések
használati utasítását is.

● Csak tiszta, szöszmentes törlőruhát használjon.

5.2.1 Külső tisztítás

1. A felesleges szennyeződés eltávolításához törölje át kézzel a
tüdőautomatát egy tisztítószeres oldatba mártott ruhával.

2. Öblítse le alaposan az alkatrészeket egy tiszta vízbe mártott
ruhával, hogy eltávolítsa az összes tisztító- és fertőtlenítőszert.

3. Egy száraz ruhával, fűtött szárítóban vagy levegőn szárítson
meg minden alkatrészt.

4. Ha szét kell szerelni a tüdőautomatát, lépjen kapcsolatba a
szervizszemélyzettel vagy a Drägerrel.

5.2.2 Belső tisztítás és fertőtlenítés

FIGYELEM
A belső tisztítást és fertőtlenítést csak megfelelően képzett
személyzet végezheti el. Képzetlen személyek nem
végezhetik el a tüdőautomata szétszerelését, mert kárt
okozhatnak a készülékben.

Az ultrahangos tisztítás károsítja a membránt. A Dräger a
tüdőautomata semmilyen alkatrésze esetén sem javasolja
ultrahangos tisztítási módszerek alkalmazását.

A tisztítószeres oldatok egy idő után eltávolítják a kenést a mozgó
alkatrészekről. A tisztítás, fertőtlenítés és szárítás után ellenőrizze
a működést. Szükség szerint kenje meg újra a mozgó
alkatrészeket.

1. A tüdőautomata szétszerelésének menete:
a. Távolítsa el a tüdőautomata házának elülső részén lévő

gumiborítást (H. ábra, 1. elem). Az eltávolításhoz csavarja
az óramutató járásával ellentétes irányba a
bajonettfejet (2) (ehhez a feladathoz egy lemezes
csavarkulcs szerezhető be a Drägertől – lásd 9. fejezet).
Ne kísérelje meg eltávolítani a rugót a bajonettfejből. A
tisztítás és fertőtlenítés során ne feszítse, nyomja össze
vagy károsítsa a rugót (megjegyzés:a negatív nyomású
tüdőautomaták (N típus) nem rendelkeznek rugóval).

b. Óvatosan fogja meg a csúszógyűrűt (H. ábra, 3. elem). Ha
szükséges, fordítsa el a csúszót, amíg a külső fülek ki nem
szabadulnak a ház tartófüleiből (I. ábra). Vegye le a
csúszógyűrűt a házról.

c. Óvatosan fogja hüvelykujja és mutatóujja közé a
membrán (H. ábra, 4. elem) közepét. Döntse meg és vegye
ki a membránt a házból.

d. Helyezze vissza a tüdőautomata elülső részén lévő
gumiborítást a kiegyensúlyozott dugattyúkar (6) megóvása
érdekében.

2. Merítse a tüdőautomatát, a membránt, a csúszógyűrűt és a
bajonettfejet a tisztítóoldatba, és kézzel mozgassa meg benne
az alkatrészeket.

3. Öblítsen le tiszta vízzel minden alkatrészt.
4. Merítse az összes alkatrészt a tisztítóoldatba, és kézzel

mozgassa meg benne azokat.
5. Távolítsa el a gumiborítást a tüdőautomata elülső részéről, és

öblítsen le tiszta vízzel minden alkatrészt. Ügyeljen arra, hogy
ne okozzon kárt a kiegyensúlyozott dugattyúkarban.

6. A tüdőautomata kikapcsolásához nyomja meg a nullázás
gombot (5), majd csatlakoztassa a tüdőautomata tömlőjét egy

középnyomású belélegezhető levegőforráshoz (legalább
4 bar).

VIGYÁZAT
Ne irányítsa a légáramlást az arcra, szemre vagy bőrre.

7. Nyomja meg enyhén a kiegyensúlyozott dugattyúkart, hogy
minden nedvesség távozzon.

8. Válassza le a levegőellátást, és szárítson meg minden
alkatrészt egy tiszta, szöszmentes ruhával vagy a kijelölt
szárítófelszereléssel.

9. Ha szükség van a mozgó alkatrészek újbóli kenésére az ábrán
látható módon helyezze el a főkart (J. ábra, 1. elem) és a
másodlagos kart (2). Tegyen két rövid fecskendőnyi
kenőanyagot (Silkospray szilikon kenőanyag) a körrel jelzett
területre a nyíl által jelölt irányban.

10. A tüdőautomata összeszerelésének menete:
a. Óvatosan illessze a membránt a tüdőautomata házába.
b. Óvatosan illessze a csúszógyűrű profilozott oldalát a

házba, és ügyeljen arra, hogy az a membrán külső
peremének belsejére feküdjön.

c. Helyezze a bajonettfej rugóját a membrán közepére.
Csavarja el a bajonettfejet az óramutató járásával
megegyező irányba, hogy az illeszkedjen a tüdőautomata
házába.

d. Helyezze vissza a tüdőautomata elülső részére a
gumiborítást.

11. Nyomja meg a nullázás gombot a szelep kikapcsolásához.
12. Végezzen teljes ellenőrzést a tüdőautomata működésével

kapcsolatban (lásd 5.4. fejezet).

5.3 Ellenőrzés szemrevételezéssel

Ellenőrizze, hogy a tüdőautomata tiszta és sértetlen-e. Különösen
figyeljen oda a karokra, a membránra, a rugóra, a tömlőkre és a
csatlakozókra. A tüdőautomata működését esetlegesen
befolyásoló sérülések tipikus jelei például az ütésnyom, kopás,
vágás és elszíneződés.

Jelentse a sérülést a képzett szervizszemélyzetnek vagy a
Drägernek. Csak a hibák kijavítását követően használja újra a
tüdőautomatát.

5.4 Működés ellenőrzése

A légzőkészülék használati útmutatójában leírt működési és
szivárgási vizsgálóeljárás alapján ellenőrizze a tüdőautomatát.

VIGYÁZAT
Ha a légzőkészülék nem teljesíti a működés ellenőrzésére
vonatkozó bármelyik szabvány követelményeit, vagy nem
éri el a megadott paramétereket, az a rendszer hibáját
jelenti. Jelentse ezt a hibát képzett szervizszemélyzetnek,
vagy lépjen kapcsolatba a Drägerrel. Csak a hibás állapot
kijavítását követően használja újra a légzőkészüléket.

5.5 A membrán cseréje
1. Távolítsa el a sérült membránt, és illessze be az újat. A

membrán cseréjére vonatkozó utasítások a belső tisztítási
folyamatban találhatók (lásd 5.2.2. fejezet).

2. Végezzen teljes ellenőrzést a tüdőautomata működésével
kapcsolatban (lásd 5.4. fejezet).

6 Tárolás
-15 °C és +25 °C között tárolja a berendezést. Ügyeljen arra, hogy
a környezet száraz, portól és szennyeződéstől mentes legyen, és
a berendezés ne használódjon el és ne sérüljön meg a kopás
miatt. Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben.

Oly módon vezesse el a középnyomású tömlőket, hogy a hajlítási
sugaruk ne legyen túl kicsi, és a tömlők ne legyenek kinyújtva,
összenyomva vagy megcsavarodva.

7 Megsemmisítés
Szükség esetén az országos vagy helyi hulladékártalmatlanítási
előírások szerint selejtezze le a tüdőautomatát.

8 Műszaki adatok
A műszaki adatok a Drägertől érhetők el.

9 Rendelési lista

Megjegyzések

O A Dräger ajánlásai

1 Az A-típus esetében ellenőrizze a tüdőautomata O-gyűrűjét,
az ESA-típus esetében pedig ellenőrizze a tüdőautomata
dugaszoló csatlakozója apa részének külső felületét. A kenés
általában akkor megfelelő, ha a kenőanyag nem látható, de
tapintással érezhető. Ha újabb kenés szükséges, használjon
kis mennyiségű Dow Corning® Molykote® 111 kenőanyagot
(más kenőanyagok nem lettek bevizsgálva, és károsíthatják a
berendezést).

2 Ezeket a karbantartási feladatokat csak a Dräger vagy képzett
szerviz személyzet végezheti el. A tesztek részletei a műszaki
kézikönyvben találhatók, amelyet a megfelelő Dräger
karbantartási tanfolyamon részt vett szerviz személyzet
rendelkezésére bocsátottunk.
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Leírás Mennyiség Rendelési kód

Dow Corning® 
Molykoted 111

100 gramm 3331247

Lemezes 
csavarkulcs
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Szilikon kenőanyag 500 ml 1563343
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