
PAS® ASV (automaatne ümberlülitusklapp)
Kiirpaigaldusseade (kõik kiirühendused) Kasutusjuhendi
1 Teie ohutuseks
● Järgige täpselt seda kasutusjuhendit ja kõiki kasutatavate

hingamisaparaatide kasutusjuhendeid.
● Hoidke kasutusjuhend alles. Tagage kasutusjuhendi

kättesaadavus ja selle otstarbekohane kasutamine toote
kasutaja poolt.

● Selle seadme kasutamine eeldab kandja koolitamist, teadmisi
ja käesoleva kasutusjuhendi järgimist ning kasutusriigis
hingamisaparaatide kasutamist reguleerivate riiklike normide,
eeskirjade ja seaduste täitmist.

● Kasutage seadet ainult käesolevas kasutusjuhendis
määratletud otstarbel.

● Ülevaatus- ja hooldustöid tohivad läbi viia ainult koolitatud ja
pädevad isikud ning need tuleb kirjalikult fikseerida vastavalt
riiklikele eeskirjadele. Soovitatav on sõlmida hooldusleping
Drägeri osakonna või esindajaga.

● Hoolduslepingute ja koolituskursuste kohta lisateabe
saamiseks pöörduge Drägeri poole.

● Hooldamisel kasutage ainult Drägeri originaalvaruosi, vastasel
juhul võib toote töö olla häiritud.

● Teavitage Drägerit kõikidest tooteosade vigadest või riketest.

1.1 Hoiatusikoonide definitsioonid

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

MÄRKUS
See ikoon tähistab lisateavet selle kohta, kuidas vältida
ebamugavusi kirjeldatud juhiste täitmisel.

ETTEVAATUST
See ikoon tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis
võib selle mittevältimisel põhjustada kasutajale füüsilisi
vigastusi või kahjustada toodet. Seda võidakse kasutada
ka ohtlike töövõtete tähistamiseks.

HOIATUS
See ikoon tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis
võib selle mittevältimisel põhjustada kasutaja surma või
raskeid vigastusi.

2 Kirjeldus
PAS® ASV Kiirpaigaldusseade (kõik kiirühendused) (Joonis 1) on
automaatne ümberlülitusklapp, mille saab paigaldada Drägeri
autonoomsele hingamisaparaadile. Klapp kasutab välist
õhuvarustust kandja hingamisõhu primaarse allikana ning
hingamisaparaadi õhusilindrit varuallikana (nt hädaolukorras).
Paigaldatud klapp kindlustab kandjale katkematu õhuvarustuse,
teostades automaatse ümberlülitumise ühelt õhuallikalt teisele. 

Automaatsel ümberlülitusklapil on kaks kesksurvesisendit ja üks
kesksurveväljund. Sisendid tulevad välisest õhuvarustusallikast
(AL) ja hingamisaparaadist (BA) ning väljund suundub
hingamisõhu koormusklappi (LDV). Klapi kõik ühendused on
kiirühendusliitmikud. Automaatsel ümberlülitusklapil on ka
madalsurve vile (1, Joonis 1).

Kui töötamise ajal langeb välise õhuvarustusallika rõhk allapoole
eelseadistatud taset (3,5 kuni 5,5 baari) või väline allikas
ühendatakse lahti, lülitub automaatne ümberlülitusklapp väliselt
õhuvarustusallikalt hingamisaparaadi suruõhusilindrile. Pidevalt
kõlav madalsurve vile annab märku, et õhuvarustus tuleb
õhusilindrist. Kui välise õhuvarustusallika rõhk tõuseb
eelseadistatud rõhutasemest kõrgemale, lülitub automaatne
ümberlülitusklapp tagasi välisele õhuvarustusallikale ja vile
lakkab.

2.1 Kasutusotstarve

Automaatse ümberlülitusklapi eesmärgiks on võimaldada
hingamisaparaadi kasutamist koos välise õhuvarustusallikaga, et
pikendada tööalas töötamise aega. Klapp on ette nähtud ajutiselt
kasutamiseks ja paigaldatakse siis, kui see on vajalik konkreetse
töötoimingu puhul.

2.2 Sertifikaadid

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

2.3 Seadme märgistus

Automaatse ümberlülitusklapi kummist kattele on stantsitud
järgmised sildid.

AL – õhutoru (väline õhuvarustus)
BA – hingamisaparaat
LDV – hingamisõhu koormusklapp

Automaatse ümberlülitusklapi seerianumber ja tootmisaasta
asuvad kummist katte all.

3 Kasutamine
3.1 Õhu rõhk ja kvaliteet

Välise õhuvarustuse rõhk ja vool:

töönõudlus – 6 kuni 10 baari, voolumääraga vähemalt 550 l/minutis.
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PAS® on Drägeri kaubamärk
HOIATUS
Välise õhuvarustusallika sisendrõhk ei tohi ületada
10 baari. Kõrgem rõhk võib põhjustada kasutajale
hingamisraskusi.
Suruõhusüsteemide õhu kvaliteet peab vastama standardi
EN 12021 nõuetele. Ärge kasutage hapnikku või
hapnikuga rikastatud õhku.

3.2 Kasutamise ettevalmistamine

Koolitatud ja pädev isik peab läbi viima järgnevad kasutamise
ettevalmistamise kontrolltoimingud iga kord enne seadme
kandjale kasutamiseks andmist.

ETTEVAATUST
Kui kasutamise ajal käsitsetakse komponente valesti või
need on kaitsmata, võib see seadet kahjustada. Ärge
kasutage tarbetult tööriistu ja ärge avaldage vooliku
otsaühendustele liigset survet.

MÄRKUS
Järgmised tegevused hõlmavad süsteemi
kontrolltoiminguid ja sobivaid testistandardeid. Kui aparaat
ei vasta mõnele neist standarditest või kuuldavat õhuleket
ei ole võimalik kõrvaldada, pöörduge Drägeri poole.

● Paigaldage hingamisaparaadile õhusilinder (vt autonoomse
hingamisaparaadi kasutusjuhendit).

● Kui on paigaldatud hingamisõhu koormusklapp, ühendage see
lahti.

● Ühendage hingamisaparaadi kesksurve voolik automaatse
ümberlülitusklapi BA-pordiga (Joonis 2).

● Ühendage hingamisõhu koormusklapp automaatse
ümberlülitusklapi LDV-pordiga.

● Vajutage hingamisõhu koormusklapi lähtestamisnuppu (ainult
ülerõhusüsteemid).

● Avage ja sulgege kohe silindri ventiil – kõlab madalsurve vile.
● Katke vileava kinni, kuid laske õhul aeglaselt läbi ava välja

voolata. Jälgige hingamisaparaadi rõhunäitu.

Standardne: hingamisaparaadi kõrgsurve vile peaks rakenduma
eelseadistatud rõhul (55 ± 5 baari).

● Avage välise õhuvarustuse ventiil, et viia süsteem rõhu alla.
● Avage hingamisaparaadi silindri ventiil – kõlab madalsurve

vile.
● Ühendage kohe väline õhuvarustus automaatse

ümberlülitusklapi AL-pordiga – madalsurve vile lakkab.
● Kontrollige kuuldavate õhulekete olemasolu.

HOIATUS
Ärge suunake õhuvoolu otse näole, silmadele või nahale.
Suruõhuvool võib tekitada raskeid kehavigastusi.

● Vajutage kindlalt hingamisõhu koormusklapi kummist katte
keskosale, et aktiveerida õhuvool 3 kuni 5 sekundiks. Vajutage
õhuvoolu peatamiseks hingamisõhu koormusklapi
lähtestamisnuppu (ainult ülerõhusüsteemid).

Standardne: takistamata õhuvool peaks väljuma hingamisõhu
koormusklapi väljundist. Hingamisaparaadi rõhunäit ei tohiks
muutuda, mis tähendab, et õhku võetakse välisest
õhuvarustusallikast.

● Ühendage väline õhuvarustus automaatse ümberlülitusklapi
küljest lahti ja sulgege hingamisaparaadi silindri ventiil.

● Jälgige hingamisaparaadi rõhunäitu.

Standardne: rõhunäit ei tohiks langeda rohkem kui 10 baari ühes
minutis.
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● Testige madalsurve vilet ja automaatset ümberlülitusklappi
järgmiselt.
○ Ülerõhusüsteemid – katke hingamisõhu koormusklapi

väljund käepäkaga tihkelt kinni. Vajutage klapi
sisselülitamiseks kummist katte keskosa ja seejärel tõstke
käsi ettevaatlikult üles, et õhk aeglaselt välja lasta.

○ Alarõhusüsteemid – vajutage ettevaatlikult kummist katte
keskosa, et õhk aeglaselt välja lasta.

Standardne: madalsurve vile peaks kõlama eelseadistatud rõhu
juures (3,5 kuni 5,5 baari). Hingamisaparaadi rõhunäit peaks
hakkama alanema, mis tähendab, et süsteem on lülitunud
hingamisaparaadi õhusilindrile.

● Laske õhul süsteemist täielikult väljuda.
● Vajutage hingamisõhu koormusklapi lähtestamisnuppu (ainult

ülerõhusüsteemid).
● Ühendage hingamisõhu koormusklapp näomaskiga.

3.3 Kasutamise ajal

HOIATUS
Veenduge, et välise õhuvarustusallika õhu kvaliteet, rõhk ja
vool vastaks nõuetele (vt jaotist „Õhu rõhk ja kvaliteet”).
Asetage väline õhuvarustusallikas turvalisse ja puhtasse
kohta. Kogu kasutamise aja vältel peab kontrollisik jälgima
välise õhuvarustusallika tööd.
Autonoomse hingamisaparaadi õhusilindris oleva õhu
kogus peab olema piisav, et võimaldada kandjal jõuda
ohutusse kohta, arvestades kandja hingamismäära.

● Paigaldage hingamisaparaat (vt autonoomse
hingamisaparaadi kasutusjuhendit).

● Vajutage hingamisõhu koormusklapi lähtestamisnuppu (ainult
ülerõhusüsteemid).

● Avage hingamisaparaadi silindri ventiil – kõlab madalsurve
vile.

● Ühendage kohe väline õhuvarustus automaatse
ümberlülitusklapi AL-pordiga – madalsurve vile lakkab.

● Pange ette näomask ja viige läbi näomaski kasutusjuhendis
kirjeldatud maski sobivustestid.

● Vajutage lühidalt hingamisõhu koormusklapi kummist katte
keskosale, et aktiveerida ja kontrollida täiendavat
õhuvarustust.

● Hingake tavapäraselt ja siirduge tööalale.
● Kui kasutamise ajal kõlab madalsurve vile, toimige vastavalt

allpool toodud hädaolukorras evakueerumise kirjeldusele.
● Kui tööülesanne on lõpetatud või kui kontrollisik seda soovitab,

lahkuge määratud piirkonda (või ohutusse kohta). Lahkumise
ajal hoidke kinni välise õhuvarustusallika voolikust ja tõmmake
seda ettevaatlikult tagasi.

3.4 Hädaolukorras evakueerumine

Seadme omanik peab kehtestama ja juurutama seadme
kasutamise protseduurid vastavalt seadme kasutuskeskkonnale.
Esmajoones peaksid need protseduurid hõlmama toiminguid
juhuks, kui väline õhuvarustus peaks katkema. Kõik seadme
kandjad peavad olema läbinud täieliku neid toiminguid hõlmava
koolituse. Välise õhuvarustuse katkemise korral peavad seadme
kandjad täpselt järgima toimingute juhiseid.

HOIATUS
Õhu tarvitamine autonoomse hingamisaparaadi
õhusilindrist algab hetkest, kui kõlab madalsurve vile.
Kui ühendatud väline õhuvarustusallikas ei toimi ja seadme
kandja jätkab töötamist, hingates autonoomse
hingamisaparaadi õhusilindri õhku, peab ta regulaarselt
kontrollima silindri täituvusnäitu. Õhusilindris oleva õhu
kogus peab olema piisav, et võimaldada kandjal jõuda
ohutusse kohta, arvestades kandja hingamismäära.
Ärge kasutage evakueerumise ajal täiendavat
õhuvarustust. Täiendava õhuvarustuse kasutamine
lühendab hingamisaega õhusilindrist.

MÄRKUS
Kui õhuvarustus tuleb hingamisaparaadi õhusilindrist,
kõlab pidev madalsurve vile.

● Ühendage väline õhuvarustusallikas autonoomse
hingamisaparaadi küljest lahti ja jätkake hingamist
tavapäraselt.

● Liikuge määratud piirkonda (või ohutusse kohta).
● Evakueerumise ajal kontrollige regulaarselt rõhunäitu ja

pidage meeles, et hingamisaparaadi kõrgsurve vile kõlab
eelseadistatud rõhu juures.

3.5 Pärast kasutamist

HOIATUS
Ärge eemaldage seadet enne ohutusse kohta jõudmist.

● Ühendage väline õhuvarustusallikas autonoomse
hingamisaparaadi küljest lahti ja jätkake hingamist
tavapäraselt – kõlab madalsurve vile.

● Eemaldage näomask ja hingamisaparaat (vt autonoomse
hingamisaparaadi kasutusjuhendit).

● Vajaduse korral eemaldage hingamisaparaadi küljest
automaatne ümberlülitusklapp.
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PAS® ASV (automaatne ümberlülitusklapp)
Kiirpaigaldusseade (kõik kiirühendused) Kasutusjuhendi
4 Rikkeotsing
Vt ka autonoomse hingamisaparaadi kasutusjuhendit.

5 Hooldus
5.1 Hooldus- ja testimistoimingute välbad

MÄRKUS
Vt ka autonoomse hingamisaparaadi, õhusilindri, hingami-
sõhu koormusklapi, näomaski ja muude abiseadmete hool-
dusnõudeid.
Konkreetses kasutusriigis suruõhu-hingamisseadmetele
kehtivatele riiklikele eeskirjadele vastamiseks võib olla va-
jalik täiendavate ülevaatus- ja testimistoimingute läbiviimi-
ne.

Hooldage ja testige automaatset ümberlülitusklappi, sh kasutusel
mitteolevaid seadmeid, vastavalt allolevale tabelile. Kandke kõik
andmed seadme logiraamatusse.

Märkused

ODrägeri soovitused

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

5.2 Puhastamine ja desinfitseerimine

ETTEVAATUST
Kuivatamistemperatuur ei tohi ületada 60 °C, kuivanud
komponendid eemaldage koheselt 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
sisse ja seal jäätub, mõjub see halvasti seadme tööle.
Vältige vedelike sattumist hingamisaparaadi sisse ja
kuivatage hingamisaparaat pärast puhastamist hoolikalt.

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 kiuvabasid riidelappe

● Puhastage hingamisaparaat käsitsi suuremast mustusest
puhastuslahuses niisutatud riidelapiga.

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

eemaldada puhastus- ja desinfitseerimislahuste jäägid.
● Kuivatage kõik komponendid kuiva riidelapiga, soojendusega

kuivatis või õhu käes.
● Kui tekib vajadus pneumaatilisi või elektroonilisi komponente

lahti võtta, pöörduge hoolduspersonali või Drägeri poole.

Sümptom Rike Lahendus

Halvasti kõlav vile Mustus viles Puhastage ja testige 
uuesti

Madalsurve vile ei 
toimi korrektselt

Automaatse 
ümberlülitusklapi 
rike

Pöörduge Drägeri 
hooldusteenistusse

Automaatne 
ümberlülitusklapp ei 
anna õhku 
autonoomse 
hingamisaparaadi 
õhusilindrist 

Autonoomse 
hingamisaparaadi 
silindri ventiil on 
suletud

Avage silindri ventiil

Automaatse 
ümberlülitusklapi 
rike

Pöörduge Drägeri 
hooldusteenistusse

Automaatne 
ümberlülitusklapp ei 
lülitu 
hingamisaparaadilt 
ümber välisele 
õhuvarustusallikale

Välise 
õhuvarustusallika 
rõhk on madal

Kontrollige ja reguleerige 
rõhku (vt jaotist „Õhu rõhk 
ja kvaliteet”)

Automaatse 
ümberlülitusklapi 
rike

Pöörduge Drägeri 
hooldusteenistusse

Komponent/
süsteem

Ülesanne Enne 
kasutamist

Pärast 
kasutamist

Kord 
aastas

Iga 6 
aasta 
järel

PAS® ASV 
(automaatne 
ümberlülitusk
lapp)

Visuaalne 
ülevaatus (vt 
märkust 1 )

O O O

Kasutamise 
ettevalmistamine 
vastavalt 
kasutusjuhendi 
kirjeldustele

O

Hooldusremont 
(remondi/vahetuse 
kava). Pöörduge 
Drägeri 
hooldusteenistusse

O
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6 Hoiustamine
Kui automaatne ümberlülitusklapp on paigaldatud autonoomsele
hingamisaparaadile, hoiustage vastavalt hingamisaparaadi
kasutusjuhendi kirjeldusele.

Kui automaatset ümberlülitusklappi ei ole paigaldatud, hoiustage
järgnevalt.

● 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.

7 Tehnilised andmed
Mass: 350 g
Mõõtmed: 130 × 54 × 32 mm (P × L × K)
Varustusõhu rõhk (hingamisaparaat): 7,5 baari, nimiväärtus 
Varustusõhu rõhk (väline õhuvarustusallikas): 6,0 kuni 10,0 baari
Ümberlülitusrõhk (väliselt õhuvarustusallikalt): 4,0 baari, nimiväärtus
Ümberlülitusrõhk (tagasi välisele õhuvarustusallikale): 5,5 baari,
nimiväärtus
Hoiatusseadme helitugevus: 90 dBA
Töötemperatuuride vahemik: –30 °C kuni +70 °C.
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