
PAS® ASV (клапан за автоматично превключване)
Модул за бързо свързване (всички връзки) Инструкции за употребаi
1 За вашата безопасност
● Спазвайте стриктно настоящите инструкции за употреба,

както и инструкциите, предоставени заедно с всеки
дихателен апарат.

● Не изхвърляйте настоящите инструкции за употреба.
Уверете се, че те са запазени и се използват по подходящ
начин от потребителя на продукта.

● Ползването на оборудването изисква обучение, познания
и съблюдаване на настоящите инструкции за употреба от
потребителя, както и спазване на националните
разпоредби, закони и стандарти, уреждащи употребата на
дихателно оборудване в съответната държава.

● Използвайте оборудването само за целта, посочена в
настоящите инструкции за употреба.

● Само обучен и компетентен персонал може да извършва и
записва проверки и обслужване съгласно националните
разпоредби. Препоръчва се да се сключи договор за
обслужване, който можете да получите от вашия клон на
Dräger или негов представител.

● Свържете се с Dräger за информация относно курсове за
обучение и сервизен договор.

● За сервиз и поддръжка използвайте само оригинални
резервни части и принадлежности на Dräger, в противен
случай правилното функциониране на оборудването може
да бъде нарушено.

● Информирайте Dräger, в случай че някой компонент
липсва или е дефектен.

1.1 Дефиниции на предупредителните икони

В този документ са използвани следните предупредителни
икони за подчертаване на свързан текст, който изисква
по-голямо внимание от страна на потребителя. Дефинициите
на смисъла на всяка от иконите са, както следва:

УКАЗАНИЕ
Тази икона обозначава допълнителна информация за
това как да се избегнат неудобства при извършване на
описаните инструкции.

ВНИМАНИЕ
Тази икона посочва потенциална опасност, която ако
не се избегне, може да доведе до нараняване на хора
и до повреди на продукта. Предупреждава също и при
прилагане на практики, които не са безопасни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тази икона посочва потенциална опасност, която ако
не се избегне, може да доведе до смърт или до
сериозни наранявания.

2 Описание
PAS® ASV Модул за бързо свързване (всички връзки) (Фиг. 1)
е автоматичен клапан за превключване, който може да бъде
монтиран в изолиращия дихателен апарат Dräger (ВДА).
Клапанът използва външно подаване на въздух като основен
източник на въздух за дишане за потребителя и бутилката за
въздух на дихателния апарат като резервно (или аварийно)
подаване. Когато е монтиран, той поддържа непрекъснато
подаване на въздух към потребителя чрез автоматично
превключване между източниците на въздух. 

Автоматичният клапан за превключване има два входа на
средно налягане и един изход на средно налягане. Входовете
са за външното захранване (ВЗ) с въздух и дихателния апарат
(ВДА), а изходът е към белодробния автомат (БА). Всички
връзки на автомата са съединения за бързо свързване. Освен
това автоматичният клапан за превключване има звукова
сигнализация за ниско налягане (1, Фиг. 1).

Ако по време на работа налягането падне под предварително
зададено ниво (3,5 bar до 5,5 bar) или прекъсне,
автоматичният клапан за превключване превключва от
външния източник на захранване към бутилката със сгъстен
въздух на дихателния апарат. Звуковата сигнализация за
ниско налягане звучи непрекъснато, за да укаже, че въздухът
се доставя от бутилката. Ако външното захранване с въздух
се повиши над предварително зададеното налягане,
автоматичният клапан за превключване превключва обратно
към външно захранване и свиренето спира.

2.1 Предназначение

Предназначението на автоматичния клапан за превключване
е да позволи използването на дихателния апарат с външно
захранване на въздух, за да се повиши на оперативното
време в работната зона. Клапанът е предназначен за
извънредна употреба и се монтира, ако е необходимо при
определени операции.

2.2 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).

2.3 Маркировка на оборудването

Върху гуменото покритие на автоматичния клапан за
превключване са щамповани следните означения:
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PAS® е търговска марка на Dräger
AL – Линия за въздух (външно захранване с въздух)
BA – Дихателен апарат
LDV – Белодробен автомат

Серийният номер и годината на производство на
автоматичния клапан за превключване са показани под
гуменото покритие.

3 Употреба
3.1 Качество и налягане на въздуха

Налягане и дебит на външно захранване с въздух:

Оперативно изискване – 6 bar до 10 bar при скорост на
въздушния поток 550 литра/минута.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Входящото налягане от външното захранване с въздух
не трябва да надвишава 10 bar. По-високото налягане
може да причини затруднения в дишането на
потребителя.
Качеството на въздуха за системи за сгъстен въздух
трябва да съответства на EN 12021. Не използвайте
кислород или обогатен с кислород въздух.

3.2 Подготовка за ползване

Обучено и компетентно лице трябва да извършва следните
практически проверки всеки път преди оборудването да се
предостави за оперативна употреба на потребителя.

ВНИМАНИЕ
Ако с компонентите не се борави правилно или те не са
защитени по време на използване, това може да
доведе до повреди в оборудването. Не използвайте
инструменти, ако това не е необходимо и не
прилагайте прекомерна сила към накрайниците на
маркучите.

УКАЗАНИЕ
Следните процедури включват проверки на системата
и приложимите стандарти за изпитване. Ако апаратът
не отговаря на някой от стандартите или някое
доловимо изтичане на въздух не може да бъде
отстранено, се свържете с Dräger.

● Монтирайте бутилката с въздух върху дихателния апарат
(вижте инструкциите за употреба на изолиращия
дихателен апарат).

● Разединете белодробния автомат, ако е поставен.
● Свържете маркуча за средно налягане на дихателния

апарат към входа за ДА на автоматичния клапан за
превключване. (Фиг. 2).

● Свържете белодробния автомат към изхода за БА на
автоматичния клапан за превключване.

● Натиснете бутона за нулиране на белодробния автомат
(само за системи с положително налягане).

● Отворете и веднага затворете вентила на бутилката –
звуковата сигнализация за ниско налягане ще издаде сигнал.

● Покрийте отвора на звуковата сигнализация, но като
дадете възможност на въздуха да излиза бавно през
отвора. Наблюдавайте показанията на налягането на
дихателния апарат.

Стандарт: Сигналът за високо налягане на дихателния апарат
трябва да започне при предварително зададено налягане
(55 ± 5 bar).
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● Отворете вентила на външното захранване с въздух, за да
повишите налягането в системата.

● Отворете вентила на бутилката на дихателния апарат –
звуковата сигнализация за ниско налягане ще издаде
сигнал.

● Веднага свържете външното захранване с въздух към
входа за външно захранване на автоматичния клапан за
превключване – звуковата сигнализация за ниско налягане
ще спре да издава звук.

● Проверете за звук от изтичане на въздух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не насочвайте въздушния поток към лицето, очите или
кожата. Въздушният поток е под високо налягане и
може да причини сериозни наранявания.

● Натиснете силно центъра на гуменото покритие на
белодробния автомат за около 3 – 5 секунди, за да
задействате въздушния поток. Натиснете бутона за
нулиране на белодробния автомат, за да спрете потока
(само за системи с положително налягане).

Стандарт: Въздушният поток трябва да излиза
безпрепятствено от изхода на белодробния автомат.
Показанието на налягането на дихателния апарат не трябва
да се промени, като по този начин показва, че се подава
въздух от външен източник.

● Прекъснете външното подаване на въздух от
автоматичния клапан за превключване и затворете
вентила на бутилката на дихателния апарат.

● Наблюдавайте показанията на налягането на дихателния
апарат.

Стандарт: Показанието на налягането не трябва да пада с
повече от 10 bar за една минута.

● Проверете звуковата сигнализация за ниско налягане и
автоматичния клапан за превключване по следния начин:
○ Системи с положително налягане – Покрийте и

уплътнете изхода на белодробния автомат с
изпъкналата част на дланта. Натиснете центъра на
гуменото покритие, за да включите вентила, и след
това внимателно повдигнете ръката си, за да
изпуснете бавно въздуха.

○ Системи с отрицателно налягане – натиснете
внимателно центъра на гуменото покритие, за да
освободите бавно въздуха.

Стандарт: Звуковата сигнализация за ниско налягане трябва
да издаде сигнал при предварително зададеното налягане
(3,5 bar до 5,5 bar). След това показанието на налягането на
дихателния апарат трябва да започне да намалява, като по
този начин показва, че системата е включена към бутилката с
въздух на дихателния апарат.

● Оставете системата напълно да се изпразни.
● Натиснете бутона за нулиране на белодробния автомат

(само за системи с положително налягане).
● Свържете белодробния автомат към лицевата маска.

3.3 По време на употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че качеството на въздуха, налягането и
дебита от външния източник на въздух отговарят на
изискванията (вижте раздел „Налягане и качество на
въздуха“). Поставете външния източник на въздух на
безопасно и незамърсено място. Контрольорът трябва
да наблюдава и поддържа външния източник на въздух
по време на всяка операция.
Обемът на въздуха в бутилката на изолиращия
дихателен апарат трябва да даде на потребителя
достатъчно време, за да се изнесе в безопасна зона,
като се отчита скоростта на дишане.

● Облечете дихателния апарат (вижте инструкциите за
употреба на самостоятелния дихателен апарат).

● Натиснете бутона за нулиране на белодробния автомат
(само за системи с положително налягане).

● Отворете вентила на бутилката на дихателния апарат –
звуковата сигнализация за ниско налягане ще издаде
сигнал.

● Веднага свържете външното захранване с въздух към
входа за външно захранване на автоматичния клапан за
превключване – звуковата сигнализация за ниско налягане
ще спре да издава звук.

● Поставете лицевата маска и проверете дали е подходяща
чрез проверките, описани в инструкциите за употреба на
лицевата маска.

● Натиснете за кратко центъра на гуменото покритие на
белодробния автомат, за да активирате и проверите
устройството за допълнително захранване.

● Дишайте нормално и се придвижете към безопасно място.
● Ако звуковата сигнализация за ниско налягане се

задейства по време на операцията, постъпете съгласно
посоченото в раздел „Спешна евакуация“ по-долу.

● Когато задачата е завършена или при инструкции на
контрольора, придвижете се към определената зона (или
друга безопасна зона). По време на излизането дръжте и
внимателно изтегляйте линията за външно захранване с
въздух.
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PAS® ASV (клапан за автоматично превключване)
Модул за бързо свързване (всички връзки) Инструкции за употребаi
3.4 Спешна евакуация

Притежателят на оборудването трябва да определи и прилага
процедури за използването на оборудването според
обкръжаващата среда, в която се използва. По-специално
процедурите трябва да описват необходимите действия в
случай на неизправност на външното захранване с въздух.
Всички потребители трябва да са напълно обучени по тези
процедури. При неизправност на външното захранване с
въздух потребителите трябва да постъпят съгласно
установените процедури.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използването на въздух от бутилката на изолиращия
дихателен апарат започва от момента, в който
прозвучи звуковата сигнализация за ниско налягане.
Ако потребителят продължи да работи, като диша от
бутилката с въздух на изолиращия дихателен апарат,
при условие че е свързан към неработещо външно
захранване с въздух, той трябва редовно да проверява
индикатора на съдържанието на бутилката. Обемът на
въздуха в бутилката трябва да позволява на
потребителя достатъчно време, за да се евакуира в
безопасна зона, като се отчита скоростта на дишане.
Не използвайте устройството за допълнително
захранване по време на евакуация. Използването на
устройството намалява времето за дишане от
бутилката.

УКАЗАНИЕ
Звуковата сигнализация за ниско налягане звучи
непрекъснато при захранване с въздух от бутилката на
дихателния апарат.

● Прекъснете външното захранване с въздух от изолиращия
дихателен апарат и продължете да дишате нормално.

● Насочете се към определената зона (или друга безопасна
зона).

● По време на евакуацията редовно отчитайте налягането и
имайте предвид, че звуковата сигнализация за високо
налягане на дихателния апарат ще се задейства при
предварително зададеното налягане.

3.5 След употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не сваляйте оборудването, докато не достигнете до
безопасна зона.

● Прекъснете външното захранване с въздух от изолиращия
дихателен апарат и продължете да дишате нормално –
звуковата сигнализация за ниско налягане ще издаде
сигнал.

● Отстранете лицевата маска и дихателния апарат (вижте
инструкциите за употреба на изолиращия дихателен
апарат).

● Ако е необходимо, отстранете автоматичния клапан за
превключване от дихателния апарат.

4 Отстраняване на неизправности
Направете справка също и с инструкциите за употреба,
доставени заедно с изолиращия дихателен апарат.

Симптом Неизправност Отстраняване

Слаб звуков сигнал 
от сигнализацията

Замърсяване в 
отвора на 
звуковата 
сигнализация

Почистете и опитайте 
отново

Звуковата 
сигнализация за 
ниско налягане не 
функционира 
правилно

Неизправност в 
автоматичния 
клапан за 
превключване

Свържете се с Dräger 
Service

Автоматичният 
клапан за 
превключване не 
доставя въздух от 
бутилката на 
изолиращия 
дихателен апарат

Вентилът на 
бутилката на 
изолиращия 
дихателен апарат е 
затворен

Отворете вентила на 
бутилката

Неизправност в 
автоматичния 
клапан за 
превключване

Свържете се с Dräger 
Service

Автоматичният 
клапан за 
превключване не 
превключва от 
дихателния апарат 
към външното 
захранване с 
въздух

Налягането на 
външното 
захранване с 
въздух е ниско

Проверете и 
регулирайте налягането 
(вижте раздел „Налягане 
и качество на въздуха“)

Неизправност в 
автоматичния 
клапан за 
превключване

Свържете се с Dräger 
Service
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Подлежи на промяна
5 Поддръжка
5.1 Интервали за поддръжка и изпитване

УКАЗАНИЕ
Вижте също и изискванията за поддръжка за изолиращ
дихателен апарат, бутилка за въздух, белодробен
автомат, лицева маска и друго спомагателно
оборудване.
Може да са необходими допълнителна проверка и
изпитване, за да се гарантира съответствие с
националните разпоредби за дихателно оборудване
със сгъстен въздух в съответната държава.

Поддържайте и проверявайте автоматичния клапан за
превключване, включително и при оборудването, което не се
използва, съгласно таблицата по-долу. Записвайте всички
данни в дневника на оборудването.

Забележки

OПрепоръки на 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.

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 се задържи вода,
която след това замръзне. Не допускайте навлизане на
никакви течности и след почистване подсушавайте
напълно 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 белодробния
автомат, на лицевата маска и на другите свързани Ползвайте
само кърпи, които не отделят влакна

● Използвайте само чисти кърпи, които не отделят влакна
● Почистете ръчно дихателния апарат с кърпа, навлажнена

в почистващия разтвор, за да се отстрани по-голямото
замърсяване.

● Нанесете дезинфекционен разтвор по всички вътрешни и
външни повърхности.

● Изплакнете основно всички компоненти с чиста вода, за да
отмиете всички почистващи препарати и дезинфектанти.

● Изсушете всички компоненти с помощта на суха кърпа, в
термична сушилня или на въздух.

● Ако е необходимо разглобяване на пневматичните или
електронните компоненти, се свържете със сервизния
персонал или с Dräger.

6 Съхранение
Когато изолиращият дихателен апарат е свързан с
автоматичен клапан за превключване, го съхранявайте
съгласно инструкциите за употреба за дихателния апарат.

Когато автоматичният клапан за превключване не е свързан,
съхранявайте по следния начин:

● 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.

Компонент/
система

Дейност Преди 
упо-
треба

След 
упо-
треба

Всяка 
година

На 
всеки 6 
години

PAS® ASV 
(клапан за 
автоматично 
превключване)

Визуална 
проверка (виж 
бележка 1)

O O O

Подготовка за 
използване 
съгласно 
инструкциите 
за употреба

O

Основен 
преглед (схема 
за ремонт и 
смяна). 
Свържете се с 
Dräger Service

O

ii

!

7 Технически данни
Тегло: 350 g
Размери: 130 mm × 54 mm × 32 mm (Д × Ш × В)
Налягане на захранването (дихателен апарат): 7,5 bar
номинално 
Налягане на захранването (външен източник на въздух): от
6,0 до 10,0 bar
Налягане на превключване (от външен източник): 4,0 bar
номинално
Налягане на превключване (обратно към външния източник
на въздух): 5,5 bar номинално
Капацитет на предупредителното устройство: 90 dBA
Обхват на работната температура: -30 °C до +70 °C.
3364463 (A3-D-P)

Draeger Safety UK Limited
Ullswater Close Тел. +44 1670 352 891
Blyth, NE24 4RG Факс +44 1670 356 266
Великобритания www.draeger.com
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