
PAS® ASV (Samodejni preklopni ventil)
Enota za hitro namestitev (vse hitro) Navodila za uporaboi
1 Za vašo varnost
● Natančno upoštevajte ta navodila za uporabo in navodila, ki so

priložena morebitnim drugim povezanim dihalnim aparatom.
● Navodil za uporabo ne zavrzite. Zagotovite, da so navodila za

uporabo na voljo in jih uporabnik ustrezno upošteva.
● Uporaba te opreme zahteva izobraževanje uporabnika,

znanje, upoštevanje navodil za uporabo in skladnost z
nacionalnimi predpisi, zakoni in standardi, ki veljajo za
uporabo dihalnih aparatov v državi uporabe.

● Opremo uporabljajte samo za namen, ki je določen v teh
navodilih za uporabo.

● Samo strokovno usposobljeno osebje naj izvaja in beleži
preglede in servise v skladu z nacionalnimi predpisi.
Priporočljivo je, da s podružnico ali predstavnikom podjetja
Dräger sklenete pogodbo za opravljanje servisnih storitev.

● Glede podrobnosti o izobraževalnih tečajih in pogodbah za
opravljanje servisnih storitev se obrnite na družbo Dräger.

● Za servisiranje in vzdrževanje uporabljajte samo originalne
nadomestne dele družbe Dräger, sicer se lahko poslabša
delovanje izdelka.

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

1.1 Opredelitve opozorilnih ikon

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

NAPOTEK
Ta ikona označuje dodatne informacije o tem, kako na čim
bolj praktičen način upoštevati opisana navodila.

POZOR
Ta ikona označuje morebitno nevarno situacijo, ki lahko
povzroči fizične poškodbe uporabnika ali škodo na izdelku,
če je ne preprečite. Lahko se uporablja tudi kot opozorilo
pred nevarno uporabo.

OPOZORILO
Ta ikona opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko
povzroči smrt ali hudo telesno poškodbo, če se ji ne
izognete.

2 Opis
PAS® ASV Enota za hitro namestitev (vse hitro) (Slika 1) je
samodejni preklopni ventil, ki ga je mogoče namestiti na
samostojni dihalni aparat Dräger (SCBA). Ventil uporablja zunanji
dovod zraka kot glavni vir zraka za dihanje uporabnika, jeklenka z
zrakom dihalnega aparata pa je dodatni (zasilni) vir. Ko je ventil
nameščen, uporabniku neprekinjeno dovaja zrak s samodejnim
preklapljanjem med viri zraka. 

Samodejni preklopni ventil je opremljen s srednjetlačnima
vhodoma in srednjetlačnim izhodom. Vhoda sta povezana z
zunanjim dovodom zraka (AL) in dihalnim aparatom (BA) in izhod
je povezan z ventilom dihalnega aparata (LDV). Vsi priključki za
ventil so spojke za hitri priklop. Samodejni preklopni ventil je
opremljen tudi z nizkotlačno piščalko (1, Slika 1).

Če med delovanjem tlak v zunanjem dovodu zraka pade pod
prednastavljeno raven (od 3,5 bara do 5,5 bara) ali če je dovod
prekinjen, samodejni preklopni ventil preklopi z zunanjega dovoda
zraka na jeklenko s stisnjenim zrakom dihalnega aparata.
Nizkotlačna piščalka neprekinjeno piska, kar pomeni, da je zrak
dovajan iz jeklenke z zrakom. Če se tlak zunanjega dovoda zraka
dvigne nad prednastavljeno raven, preklopni ventil preklopi nazaj
na zunanji dovod zraka in piščalka neha piskati.

2.1 Namen uporabe

Namen samodejnega preklopnega ventila je, da omogoča
uporabo dihalnega aparata z zunanjim dovodom zraka in na ta
način podaljša čas delovanja na delovnem območju. Ventil naj bi
se uporabljal občasno, namesti pa se ga, ko to zahtevajo določene
operacije.

2.2 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).

2.3 Oznake na opremi

Naslednje oznake so vtisnjene v gumijastem pokrovu
samodejnega preklopnega ventila:

AL – Cevka za zrak (zunanji dovod zraka)
BA – Dihalni aparat
LDV – Ventil dihalnega aparata

Serijska številka in leto izdelave samodejnega preklopnega ventila
sta vidna pod gumijastim pokrovom.

3 Uporaba
3.1 Zračni tlak in kakovost

Tlak in pretok zunanjega dovoda zraka:

Pogoj delovanja – od 6 barov do 10 barov pri hitrosti zračnega
pretoka vsaj 550 litrov/minuto.
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PAS® je blagovna znamka družbe Dräger
OPOZORILO
Vstopni tlak iz zunanjega dovoda zraka ne sme preseči
10 barov. Višji tlak lahko pri uporabnikih povzroči dihalne
težave.
Kakovost zraka za sisteme s stisnjenim zrakom mora
ustrezati zahtevam standarda EN 12021. Ne uporabljajte
kisika ali s kisikom obogatenega zraka.

3.2 Priprava na uporabo

Usposobljen strokovnjak naj opravi naslednje preglede
pripravljenosti na uporabo pred vsako predajo delujoče opreme
uporabniku.

POZOR
Ob neprimerni ali nezaščiteni uporabi sestavnih delov
lahko pride do poškodb opreme. Ne uporabljajte orodja po
nepotrebnem in ne izpostavljajte priključkov na koncih cevi
prekomerni sili.

NAPOTEK
Naslednji postopki vključujejo preglede sistema in
sprejemljive standarde preizkusov. Če aparat ne izpolnjuje
standardov ali če ni mogoče odpraviti slišnega uhajanja
zraka, se obrnite na družbo Dräger.

● Jeklenko z zrakom namestite na dihalni aparat (glejte navodila
za uporabo samostojnega dihalnega aparata).

● Če je ventil dihalnega aparata nameščen, ga snemite.
● Srednjetlačno cev dihalnega aparata priključite na vhod

dihalnega aparata (BA) na samodejnem preklopnem ventilu
(Slika 2).

● Ventil dihalnega aparata namestite na vhod ventila dihalnega
aparata (LDV) na samodejnem preklopnem ventilu.

● Pritisnite gumb za ponastavitev na ventilu dihalnega aparata
(samo sistemi s pozitivnim tlakom).

● Odprite in nato takoj zaprite ventil na jeklenki – oglasila se bo
nizkotlačna piščalka.

● Pokrijte piščalko, toda pustite, da se počasi odzrači. Opazujte
tlak na manometru dihalnega aparata.

Standardno: Visokotlačna piščalka dihalnega aparata naj bi
začela piskati ob prednastavljenem tlaku (55 ± 5 barov).

● Odprite ventil zunanjega dovoda zraka, da izenačite tlak v
sistemu.

● Odprite ventil na jeklenki dihalnega aparata – oglasila se bo
nizkotlačna piščalka.

● Takoj povežite zunanji dovod zraka z vhodom AL na
samodejnem preklopnem ventilu – nizkotlačna piščalka se bo
nehala oglašati.

● Bodite pozorni na slišno uhajanje zraka.

OPOZORILO
Zraka ne usmerjajte v obraz, oči ali kožo. Zrak pod tlakom
lahko povzroči hude poškodbe.

● Odločno pritisnite sredino gumijastega pokrova ventila
dihalnega aparata, da za 3 do 5 sekund aktivirate pretok zraka.
Pritisnite gumb za ponastavitev na ventilu dihalnega aparata,
da ustavite pretok (samo sistemi s pozitivnim tlakom).

Standardno: Neoviran pretok zraka naj bi se odzračil prek izhoda
ventila dihalnega aparata. Prikaz na manometru dihalnega
aparata se ne bi smel spremeniti, kar pomeni, da zrak prihaja prek
zunanjega dovoda zraka.

● Odklopite zunanji dovod zraka s samodejnega preklopnega
ventila in zaprite ventil na jeklenki dihalnega aparata.

● Opazujte tlak na manometru dihalnega aparata.
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Standardno: Tlak na manometru ne sme pasti za več kot 10 barov
v minuti.

● Na spodaj opisani način preverite delovanje nizkotlačne
piščalke in samodejnega preklopnega ventila:
○ Sistemi s pozitivnim tlakom – Z dlanjo pokrijte in zatesnite

izhod ventila dihalnega aparata. Pritisnite sredino
gumijastega pokrova, da odprete ventil, nato pa previdno
odmaknite dlan, da počasi izpustite zrak.

○ Sistemi z negativnim tlakom – Previdno pritisnite sredino
gumijastega pokrova, da počasi izpustite zrak.

Standardno: Nizkotlačna piščalka naj bi se oglasila ob
prednastavljenem tlaku (od 3,5 bara do 5,5 bara). Tlak na
manometru dihalnega aparata bi moral začeti padati, kar pomeni,
da je sistem preklopil na jeklenko z zrakom dihalnega aparata.

● Pustite, da se sistem popolnoma odzrači.
● Pritisnite gumb za ponastavitev na ventilu dihalnega aparata

(samo sistemi s pozitivnim tlakom).
● Ventil dihalnega aparata priključite na celoobrazno masko.

3.3 Med uporabo

OPOZORILO
Zagotovite, da so kakovost, tlak in pretok zraka iz
zunanjega dovoda zraka v skladu z zahtevami (glejte
poglavje Zračni tlak in kakovost). Zunanji dovod zraka
hranite na varnem in nekontaminiranem območju.
Regulator mora nadzirati in vzdrževati zunanji dovod zraka
med delovanjem.
Količina zraka v jeklenki samostojnega dihalnega aparata
mora uporabniku omogočati dovolj časa, da se umakne na
varno, in ob tem upoštevati hitrost dihanja.

● Nadenite si dihalni aparat (glejte navodila za uporabo
samostojnega dihalnega aparata).

● Pritisnite gumb za ponastavitev na ventilu dihalnega aparata
(samo sistemi s pozitivnim tlakom).

● Odprite ventil na jeklenki dihalnega aparata – oglasila se bo
nizkotlačna piščalka.

● Takoj povežite zunanji dovod zraka z vhodom AL na
samodejnem preklopnem ventilu – nizkotlačna piščalka se bo
nehala oglašati.

● Nadenite si celoobrazno masko in opravite preizkuse
ustreznosti maske, ki so podrobno opisani v navodilih za
uporabo celoobrazne maske.

● Za hip pritisnite sredino gumijastega pokrova ventila dihalnega
aparata, da aktivirate in preverite dodatno možnost oskrbe z
zrakom.

● Normalno dihajte in se odpravite v delovno območje.
● Če se kadar koli med delovanjem oglasi nizkotlačna piščalka,

nadaljujte, kot je opisano v spodnjem poglavju Evakuacija v
sili.

● Ko je opravilo končano ali ko vam regulator svetuje, da se
umaknete na določeno območje (ali drugo varno območje).
Med izstopom, držite in previdno povlecite cevko za zunanji
dovod zraka.

3.4 Evakuacija v sili

Lastnik opreme mora uvesti in uveljaviti postopke za uporabo
opreme v skladu z delovnim okoljem. Postopki morajo vključevati
dejanja, ki so potrebna v primeru odpovedi zunanjega dovoda
zraka. Vsi uporabniki morajo biti strokovno usposobljeni za
opravljanje teh postopkov. V primeru okvare zunanjega dovoda
zraka, morajo uporabniki nadaljevati po ustaljenih postopkih.

OPOZORILO
Uporaba zraka iz jeklenke z zrakom samostojnega
dihalnega aparata se začne, ko se oglasi nizkotlačna
piščalka.
Če uporabnik nadaljuje z delom, medtem ko dihate s
pomočjo jeklenke z zrakom samostojnega dihalnega
aparata, ki je priključena na nedelujoč zunanji dovod zraka,
redno preverjajte indikator napolnjenosti jeklenke. Količina
zraka v jeklenki mora uporabniku omogočati dovolj časa,
da se umakne na varno, in ob tem upoštevati hitrost
dihanja.
Dodatne možnosti oskrbe z zrakom ne uporabljajte med
evakuacijo. V nasprotnem primeru bo v jeklenki ostalo
manj zraka za dihanje.

NAPOTEK
Nizkotlačna piščalke se bo neprekinjeno oglašala med
oskrbo z zrakom iz jeklenke dihalnega aparata.

● Prekinite zunanji dovod zraka iz samostojnega dihalnega
aparata in nadaljujte z normalnim dihanjem.

● Umaknite se na temu namenjeno območje (ali drugo varno
območje).

● Med evakuacijo redno preverjajte tlak. Ob doseženem
prednastavljenem tlaku se oglasi visokotlačna piščalka
dihalnega aparata.

3.5 Po uporabi

OPOZORILO
Ne snemite opreme, dokler niste na varnem, proč od
nevarnosti.
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PAS® ASV (Samodejni preklopni ventil)
Enota za hitro namestitev (vse hitro) Navodila za uporaboi
● Prekinite zunanji dovod zraka iz samostojnega dihalnega
aparata in nadaljujte z normalnim dihanjem – oglasila se bo
nizkotlačna piščalka.

● Snemite celoobrazno masko in dihalni aparat (glejte navodila
za uporabo samostojnega dihalnega aparata).

● Po potrebi snemite samodejni preklopni ventil z dihalnega
aparata.

4 Odpravljanje težav
Glejte tudi navodila za uporabo, ki so priložena samostojnemu
dihalnemu aparatu.

5 Vzdrževanje
5.1 Vzdrževanje in intervali preverjanja

NAPOTEK
Glejte tudi navodila za vzdrževanje samostojnega
dihalnega aparata, jeklenke z zrakom, ventila dihalnega
aparata, celoobrazne maske in druge pomožne opreme.
Za zagotavljanje skladnosti z nacionalnimi predpisi v državi
uporabe za dihalno opremo s stisnjenim zrakom so morda
potrebni dodatni pregledi in preizkusi.

Vzdržujte in preizkušajte samodejni preklopni ventil, vključno z
opremo, ki ni v uporabi, kot je opisano v spodnji razpredelnici. Vse
podatke zabeležite v dnevnik opreme.

Opombe

OPriporočila družbe Dräger

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.

5.2 Čiščenje in razkuževanje

POZOR
Pri sušenju naj temperatura ne presega 60 °C. Vsebino
sušilne priprave odstranite, takoj ko je suha. Čas sušenja v
ogrevanem sušilniku naj ne presega 30 minut.
Pnevmatskih ali elektronskih sestavnih delov ne
izpostavljajte čistilnim raztopinam ali vodi.
Če v pnevmatski sistem dihalnega aparata 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 ventila dihalnega aparata,
celoobrazno masko in drugo povezano opremo.

● Uporabljajte samo čiste krpe, ki ne puščajo sledi

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

● Nanesite dezinfekcijsko raztopino na vse notranje in zunanje
površine.

● Vse sestavne dele temeljito sperite s čisto vodo, da odstranite
vse čistilna in razkužilna sredstva.

Simptom Napaka Rešitev

Slabo slišno piskanje Umazanija v piščalki Očistite jo in preverite 
znova

Nizkotlačna piščalka 
ne deluje ustrezno

Okvara 
samodejnega 
preklopnega ventila

Obrnite se na servis 
Dräger.

Samodejni preklopni 
ventil ne dovaja 
zraka iz jeklenke 
samostojnega 
dihalnega aparata

Ventil na jeklenki 
samostojnega 
dihalnega aparata je 
zaprt

Odprite ventil na jeklenki

Okvara 
samodejnega 
preklopnega ventila

Obrnite se na servis 
Dräger.

Samodejni preklopni 
ventil ne preklaplja z 
dihalnega aparata 
na zunanji dovod 
zraka

Tlak v zunanjem 
dovodu zraka je 
nizek

Preverite in nastavite tlak 
(glejte poglavje Zračni tlak 
in kakovost)

Okvara 
samodejnega 
preklopnega ventila

Obrnite se na servis 
Dräger.

Sestavni del/
sistem

Opravilo Pred 
uporabo

Po 
uporabi

Vsako 
leto

Vsakih 
šest let

PAS® ASV 
(Samodejni 
preklopni 
ventil)

Vizualni pregled 
(glejte opombo 1)

O O O

Priprava na 
uporabo v skladu 
z navodili za 
uporabo

O

Temeljit pregled 
(Načrt izmenjave 
popravila). 
Obrnite se na 
servis Dräger.

O
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Pridržujemo si pravico do sprememb
● Posušite vse sestavne dele s suho krpo, v ogrevanem
sušilniku ali na zraku.

● Če je treba razstaviti pnevmatske ali elektronske sestavne
dele, se obrnite na serviserja ali družbo Dräger.

6 Skladiščenje
Če samodejni preklopni ventil namestite na samostojni dihalni
aparat, ga shranite v skladu z navodili za uporabo dihalnega
aparata.

Če samodejni preklopni ventil ni nameščen, ga shranite, kot je
opisano v nadaljevanju:

● Opremo hranite na temperaturi med -15 °C in +25 °C v suhem
prostoru, v katerem ni prahu in umazanije in kjer oprema ne bo
izpostavljena poškodbam zaradi drgnjenja. Opreme ne
shranjujte v prostoru, v katerem bi bila izpostavljena
neposredni sončni svetlobi.

7 Tehnični podatki
Masa: 350 g
Mere: 130 mm × 54 mm × 32 mm (D × Š × V)
Dovodni tlak (dihalni aparat): 7,5 bara nazivni 
Dovodni tlak (zunanji dovod zraka): od 6 do 10 barov
Preklopni tlak (iz zunanjega dovoda): 4 bare nazivni
Preklopni tlak (nazaj v zunanji dovod zraka): 5,5 bara nazivni
Glasnost opozorilne naprave: 90 dBA
Območje delovne temperature: od -30 °C do +70 °C.
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