
PAS® X-plore®
Beltesett Bruksanvisning
1 Personlig sikkerhet

● Før bruk av produktet skal denne bruksanvisningen og 
bruksanvisningene for tilhørende produkter leses nøye.

● Følg alltid bruksanvisningen. Brukeren må forstå hele 
bruksanvisningen og være i stand til å følge anvisningene. Produktet 
skal kun brukes til de formål som står angitt i kapittelet "Bruksområde".

● Bruksanvisningen må ikke kastes. Brukeren skal sørge for trygg 
oppbevaring og korrekt bruk.

● Bare riktig opplært og fagkyndig personell skal bruke dette produktet.
● Lokale og nasjonale retningslinjer som angår produktet skal følges.
● Kun opplært og fagkyndig personell skal kontrollere, reparere og 

vedlikeholde produktet. Vi anbefaler at det tegnes en servicekontrakt 
med Dräger og at alt vedlikehold utføres av Dräger.

● Dette produktet må kontrolleres og vedlikeholds av opplært 
servicepersonell, som beskrevet i kapittelet "Vedlikehold" i dette 
dokumentet.

● Bruk kun originale reservedeler og tilbehør fra Dräger for å ivareta 
produktenes problemfrie funksjon.

● Bruk aldri et produkt med feil eller mangler. Ikke foreta endringer på 
produktet.

● Ta kontakt med Dräger ved eventuell komponentfeil eller defekt.
Denne oppdaterte utgaven og denne bruksanvisningen på andre 
språk finnes i databasen for teknisk dokumentasjon 
(www.draeger.com/ifu) og kan lastes ned i elektronisk form. 

Dräger anbefaler på grunn av produktoppdateringer å alltid bruke den 
oppdaterte utgaven av bruksanvisningen.

2 Avtaler i dette dokumentet
2.1 Betydning av advarsler
De følgende advarslene brukes i dette dokumentet for å merke og utheve 
tekster som krever økt oppmerksomhet fra brukerens side. Betydning av 
advarslene er definert som følger:

ADVARSEL
Angir en potensiell faresituasjon. Hvis man ikke unngår denne 
situasjonen, kan det føre til dødsulykker eller alvorlige 
personskader.

FORSIKTIG
Angir en potensiell faresituasjon. Hvis man ikke unngår denne 
situasjonen, kan det føre til personskader. Kan også brukes som 
advarsel mot feil bruk.

MERKNAD
Ekstra informasjon om bruk av produktet.

2.2 Merker

Følgende internettside har informasjon om landene der varemerker fra 
Dräger er registrert: www.draeger.com/trademarks.

3 Beskrivelse
3.1 Produktoversikt
Dräger PAS X-plore (fig. 1) er en fordeler som bæres på beltet og som 
brukes til å koble en ekstern pusteluftforsyning (trykkluftledning) til en 
kombinasjon av lungeautomat og maske. Fordeleren har en 
inngangskobling (4) som trykkluftledningen kobles til, og på en 
hunnhurtigkobling en utgang (2) som lungeautomaten og masken kobles til.
Varselfløyten (3) er en varslingsanordning for lavt inngangstrykk. Fløyten 
lyder under bruk for å alarmere brukeren hvis trykket i pusteluftforsyningen 
faller under det som kreves for å gi tilstrekkelig tilførsel.
For trykkluftslangeapparater og annet tilbehør som brukes sammen med 
dette produktet, må dette være sertifiserte Dräger-komponenter i en tillatt 
konfigurasjon. Ellers kan det oppstå begrensninger i bruken av produktet. 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig fra Dräger.
Denne enheten er valgfritt tilgjengelig med Radio-Frequency Identification 
(RFID) for å muliggjøre elektronisk styring og sporing av enhetene ved 
hjelp av en radiofrekvensleser. Hvis den finnes, er den passive RFID-
brikken plassert inne i fordelerhuset.
3.1.1 Lungeautomat og maske
PAS X-plore brukes sammen med en Dräger PSS Plus-lungeautomat og 
en egnet Dräger-pustebeskyttelsesmaske i serien FPS® 7000, 
X-plore 6000, X plore 4000 eller Panorama Nova® (på figuren er det 
masken X-plore 6300 fra Dräger som vises). Lungeautomaten kobles til 
masken og forsyner pusteluften som leveres til masken via over- eller 
undertrykk. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen til masken og 
lungeautomaten.
3.1.2 Pusteluftforsyning
Pusteluftforsyningen (forsyning fra en trykkluftledning) er en ekstern kilde 
til pusteluft som kommer fra en pusteluftflaske eller en kompressorenhet 
som leverer den spesifiserte luftkvaliteten med det nødvendige trykk og 
den nødvendige flowhastigheten (se Kapittel 4.1 for mer informasjon).

3.2 Bruksområde
PAS X-plore er beregnet for bruk med Dräger-godkjent 
pustebeskyttelsesutstyr med trykkluft og beskytter 
pustebeskyttelsesutstyret mot virkningen av skadelige stoffer. Utstyret 
egner seg for bruk med en trykkluftledning.

Bruk i potensielt eksplosive atmosfærer
Egnetheten for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer avhenger av 
komponentene som brukes. Godkjenningsinformasjon er angitt på 
komponentens typeskilt. Komponenten med den laveste sonen 
bestemmer egnetheten til systemet.
Kontakt Dräger for ytterligere informasjon.

3.3 Begrensninger av bruksområde
Enheten er ikke egnet for faresituasjoner med CBRN (kjemiske, biologiske, 
radiologiske og nukleære faresituasjoner).

3.4 Godkjennelser
Produktet er godkjent i henhold til:
● EN 14593-1:2005
● EN 14593-2:2005 
● (EU) 2016/425
● Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended 

to apply in GB
Samsvarserklæringer: se www.draeger.com/product-certificates.
Viktig merknad om trykkdirektivet (PED): PAS X-plore er beregnet for 
eksklusiv bruk med trykkluftslangeenheter og er klassifisert som sikkert 
trykkutstyr i følge PED i henhold til god ingeniørskikk. Utstyret kan ikke 
sertifiseres i henhold til PED.

3.5 Markeringer og symboler
Produkttypen er angitt på etiketten på fordelerhuset og produktets 
serienummer er plassert på fordelerhuset.
Trykkluftslangen er merket om slangen er varmebestandig (H) og/eller 
antistatisk (S).

4 Bruk
4.1 Pusteluftforsyning

ADVARSEL
Kvaliteten på luftforsyningen skal oppfylle kravene til pusteluft i 
henhold til EN 12021 i EU-land eller AS/NZS 1715 2009 i Australia 
og New Zealand. Oksygen eller oksygenanriket pusteluft skal ikke 
brukes. Fuktighetsinnholdet i pusteluften skal holdes innenfor 
grensene spesifisert i standarden, for å unngå at utstyret fryser.

Utfør en risikovurdering på bruksstedet for å sikre at at ingen 
annen luftforsyning kan tilkobles som pusteluft.

Tilstrekkelig beskyttelse med dette utstyret kan ikke garanteres i 
svært giftige omgivelser.

Brukeren må sørge for at kapasiteten til 
pustebeskyttelsessystemet er tilstrekkelig for hver enkelt bruker 
som er tilkoblet. I tillegg må det sikres at brukeren kan trekke seg 
ut av fareområdet på en sikker måte, dersom forsyningen gjennom 
trykkluftledningen faller bort.

En trykkluftflaske med reduksjonsventil eller en fastmontert eller mobil 
kompressor med egnet filter- og luftvarme- ev. luftkjølesystem. Påse at 
pusteluftforsyningen oppfyller kvalitetskriteriene og at følgende trykk- og 
flowkrav er oppfylt:
● Inngangstrykk 5 til 10 bar
● Flow minst 400 liter/minutt
Maksimalt antall brukere som kan kobles til Dräger-pusteluftforsyningssystemet 
samtidig, finner du i den tilhørende bruksanvisningen.
Ved bruk av en trykkluftflaske til pusteluftforsyning må det være mulig å 
flytte luftforsyningen rundt i et eksplosjonsfarlig område. Ledende gulv er 
påkrevd i sone 1 og sone 21 der det er brennbart støv med mindre enn 
10 mJ tennenergi.
4.1.1 Forsyningsslange for trykkluft
● Luftslangekobling og inngangskobling for det aktuelle produktet må 

være kompatible. Som standard leveres det inngangskoblinger i 
Rectus 96-serien eller en CEJN-hurtigkobling.

● Det maksimale arbeidstrykket til trykkluftforsyningsslangen fra Dräger 
er 10 bar.

● Forsyningsslanger med total lengde over 50 m skal ha egnet 
jordforbindelse.

EU-land
Ved bruk av slanger godkjent av Dräger: Det kan maksimalt benyttes 
100 m slange. I tillegg kan det kobles til maksimalt fire enkeltslanger (dvs. 
maksimalt fem slangekoblinger) på en luftforsyning.
4.1.2 Trykkfall i trykkluftforsyningsslange

FORSIKTIG
Bruk av forlengelsesslanger vil resultere i et trykkfall mellom 
pusteluftforsyningen og fordeleren.  
► Øk trykket fra pusteluftforsyningen (f.eks ringledning, 
kompressor osv.) for å kompensere for det forårsakede trykkfallet.

Den følgende tabellen fungerer som en veiledning og viser et eksempel på 
trykket for pusteluftforsyningen som er nødvendig for å sikre at det er 
tilstrekkelig lufttilførsel ved fordelerinntaket.

Denne tabellen gjelder kun ved bruk av godkjente Dräger-
forsyningsslanger. Ved bruk av slanger fra andre produsenter skal et 
minimumstrykk på 2,8 bar være tilgjengelig ved fordelerinngangen.
Hvis varselfløyta lyder, er det mulig at det er trykktap i ledningen på grunn 
av den enkelte pusteluftforsyningens generelle tilstand. Trykket må da 
økes slik at varselfløyta stopper. Hvis varselfløyten ikke reagerer, forsynes 
brukeren med tilstrekkelig pusteluft. 

4.2 Forberedelser for bruk
Beltet med luftfordeleren kan bære til høyre eller venstre, helt etter eget 
ønske. For å skifte side løsner du beltet, tar av kabinettskallet og vrir på 
fordeleren (fig. 2). Ved montering må det alltid sikres at kanten på 
fløytedekslet ligger under ribben i fordelerhuset (fig. 3). Når beltet er på 
med luftfordeleren, skal brukeren kunne bevege hodet helt ubegrenset – 
uten å trekke i slangen eller at den kan vikle seg opp.
1. Utfør alltid en visuell kontroll først (se Kapittel 6.2).
2. Sett på beltet og still inn etter eget behov. Sørg for at PAS X-plore 

bæres tett inntil kroppen.
3. Ved overtrykksystemer: Trykk på AV-tasten (fig. 4, punkt 1) for å slå av 

overtrykkfunksjonen.
4. Koble lungeautomaten til fordeleren (fig. 5).
5. Den eksterne trykkluftforsyningen kobles til inngangskoblingen på 

fordeleren (fig. 6). Fløyta lyder et øyeblikk mens trykket øker.
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6. Påse at pneumatikkslangen verken har knekk eller klemmes fast av 
klær eller utstyr.

7. Kontroller etter hørbare lekkasjer. Ved en eventuell lekkasje skal denne 
kontrolleres og repareres før bruk (se Kapittel 5).

8. Koble lungeautomaten til masken (fig. 7).

ADVARSEL
Masken sitter bare riktig når masketetningen berører huden hele 
veien rundt. Hår på hode og ansikt (inkludert bart og kinnskjegg), 
øredobber, enkelte ansiktssmykker og vanlige briller forstyrrer 
maskens tettefunksjon og er ikke tillatt i tetningsområdet. 
Dessuten er hodehår som er i veien for at masken ligger tett mot 
huden (hårklemme, hestehale, pannelugg osv.) ikke tillatt.

9. Sett på masken og pust normalt.
10. Utfør følgende funksjonskontroll på masken:

a. Løsne trykkluftledningen fra inngangskoblingen på fordeleren og pust 
som normalt for å fjerne luften fra systemet. Fløyta lyder et øyeblikk 
mens trykket synker.

b. Når systemet er tomt for luft, skal maskens plassering på ansiktet 
forbli uforandret og slike fremvise riktig tetning – hvis det trenger 
luft inn i masken, må maskestroppenes plassering tilpasses og ny 
kontroll utføres.

c. Pust ut. Den utpustede luften skal strømme ut av 
utåndingsventilen uten motstand.

11. Koble trykkluftledningen til inngangskoblingen på fordeleren igjen.
Fløyta lyder et øyeblikk mens trykket øker.

12. Pust dypt inn flere ganger på rad for å kontrollere tilstrekkelig 
luftforsyning. Pust så normalt videre.

4.3 Under bruk

MERKNAD
Den reduserte hørbarheten til fløyten må tas i betraktning ved bruk 
av hørselsvern eller lyddempende kommunikasjonsutstyr.

Tilleggsforsyning: Når det trengs ekstra lufttilførsel, trykker du kort på 
tasten på forsiden og slipper den så igjen (fig. 4, punkt 2). Da tilføres 
masken ekstra luft.
Varselfløyte: Når varselfløyten lyder, signalerer dette at den tilførte 
luftmengden ikke er tilstrekkelig for trygt åndedrett. Hvis fløyten lyder, må du 
stoppe arbeidet umiddelbart, og forlate fareområdet via den korteste og 
sikreste rømningsveien. Ikke koble luftforsyningen fra fordeleren ennå. 
Ta av masken så snart det ikke lenger er noen fare.
4.3.1 I eksplosjonsfarlige områder

ADVARSEL
Ikke bruk eller oppbevar utstyr i nærheten av prosesser som 
genererer elektrisk ladning.

Bruk kun utstyr hvis de ledende delene av utstyret er festet til en 
egnet jordforbindelse via bæreren.

Ikke bruk materialer i tilkobling til utstyret som påvirker produktets 
egenskaper.

4.4 Etter bruk

ADVARSEL
Ta av utstyret først i sikre omgivelser.

1. Ta av masken.
○ Ved overtrykksystemer: Trykk straks på AV-tasten (fig. 4, punkt 1) for å 

slå av lufttilførselen til lungeautomaten.
2. Koble luftforsyningen fra inngangskoblingen.
3. Trykk på fronttasten (fig. 4, punkt 2) for å lufte ut hele systemet.
4. Ta lungeautomaten av fordeleren.
5. Løsne spennen på hoftebeltet og ta av utstyret.
6. Utfør vedlikeholdsarbeidet som er planlagt etter bruk i henhold til 

vedlikeholdstabellen (se Kapittel 6.1).

5 Feilsøking
Tabellen nedenfor viser feildiagnoser og reparasjonsinformasjon for brukeren.
Kontakt servicepersonell eller Dräger hvis problemet vedvarer etter utførte 
tiltak basert på feilsøking.
.

.

6 Vedlikehold
6.1 Vedlikeholdsintervaller
Dräger anbefaler at pustebeskyttelsesutstyr gjennomgår jevnlig 
inspeksjon, test og vedlikehold i henhold til tabellen nedenfor. Denne 
tabellen gjelder også for ubrukt (lagret) utstyr. Før inn alt 
vedlikeholdsarbeidet i serviceboken for apparatet. Følg 
vedlikeholdsinformasjonen for alt utstyr som brukes (masker osv.). 
Ytterligere inspeksjoner og tester kan være nødvendig i brukslandet for å 
overholde nasjonale retningslinjer.

6.2 Visuell kontroll
Gjennomfør en visuell kontroll av alt pustebeskyttelsesutstyr, inkludert alle 
komponenter og tilbehørsdeler. Påse at apparatet er rent og uskadet. Vær 
spesielt oppmerksom på de pneumatiske komponentene, slanger og 
tilkoblinger. Typiske tegn på skade som kan påvirke driften av 
pustebeskyttelsesutstyret er eksempelvis slagskader, riper, kutt, rust og 
misfarging. Varsle servicepersonell om eventuelle skader og ikke bruk 
utstyret før alle feil er rettet. 

6.3 Rengjøring og desinfeksjon

FORSIKTIG
Rengjør alltid Dräger X-plore-utstyret i et godt ventilert rom eller 
utendørs. Ellers kan skadelige stoffer sette seg i deler av utstyret.

Senk ikke pneumatiske eller elektroniske komponenter ned i 
rengjøringsløsninger eller i vann. Kontakt om nødvendig Dräger 
for informasjon om ytterligere rengjøringsmetoder av sterkt 
tilsmussede deler.

Hvis det trenger vann inn som deretter fryser i trykkluftsystemet til 
pusteutstyret, vil driften bli begrenset. Hindre væske i å trenge inn 
og tørk pustebeskyttelsesutstyret grundig etter rengjøring for å 
unngå dette.

Ikke overskrid 60 °C under tørking. Komponentene skal tas ut av 
tørkeanlegget så snart de er tørre. Tørketiden i et oppvarmet 
tørkeanlegg skal ikke overskride 30 minutter.

MERKNAD
PAS X-plore har et skinnbelte når det brukes sammen med 
pustetilkoblingen under sveising. Ikke rengjør skinnbeltet med 
rengjøringsmidlene oppført i dokument 9100081, men bruk et 
egnet skinnrengjøringsmiddel ved behov.

Se www.draeger.com/IFU, dokument 9100081 for informasjon om 
egnede rengjørings- og desinfeksjonsmidler og deres tekniske 
data.

● Bruk kun rene, lofrie kluter.

1. Rengjør pustebeskyttelsesapparatet manuelt med en klut fuktet med 
rengjøringsløsning for å fjerne rester av smuss. 
○ Demonter og rengjør enkeltdeler, om nødvendig. Fig. 8 viser de 

demonterte delene og fig. 9 viser hvordan man setter beltet 
gjennom spennen under montering slik at det kan strammes 
etterpå.

2. Påfør desinfeksjonsmiddel på alle innvendige og utvendige overflater.
3. Skyll alle komponenter grundig med rent vann for å fjerne rengjørings- 

og desinfeksjonsmiddel fullstendig.
4. Tørk alle komponentene med en tørr klut, tørk i et oppvarmet 

tørkeanlegg eller la det lufttørke.
5. Kontakt servicepersonalet eller Dräger hvis pneumatiske eller 

elektroniske komponenter må demonteres.

7 Lagring
Utstyret må lages i et tørt, støv- og smussfritt miljø der det ikke kan oppstå 
slitasjeskader eller forringelse av utstyret. Ikke utsett utstyret for direkte 
sollys. Før slangene slik at bøyeradiusen ikke er for liten, og at slangen 
ikke er under spenning, kompresjon eller er vridd.

Temperaturområdet for lagringen finner du i Tekniske data (Kapittel 9).

8 Avfallshåndtering
Produktet har en levetid på 10 år fra første gangs bruk. Kasser enheten i 
henhold til nasjonale eller lokale forskrifter for avfallshåndtering, om 
nødvendig.

9 Tekniske data
Vekt (fordeler og belte) < 0,5 kg
Beltestørrelse (standardbelte) 38 mm x 750 til 1450 mm
Beltestørrelse (stort belte) 38 mm x 750 til 1950 mm
Volum på fløyten >90 dBa
Inngangstrykk 5 til 10 bar
Inngangsflow minst 400 liter/minutt
Brukstemperatur -30 til +60 °C
Lagringstemperatur -15 til +40 °C

Symptom Feil Tiltak
Lekkasjer (om 
nødvendig, kan 
lekkasjen påvises 
med såpevann)

Løs eller tilsmusset 
kobling

Ta av koblingen, rengjør den, 
sett den så på igjen og 
kontroller på nytt

Slange eller 
komponent er defekt

Skift ut brukerutskiftbare 
deler og kontroller på nytt.

Utett maske Se maskens 
bruksanvisning.

Varselsignalet lyder 
(utilstrekkelig 
lufttilførsel til 
maske)

Begrenset 
luftforsyning

Fjern knekk eller 
innsnevringer i slangene

Slange eller 
komponent er defekt

Skift ut brukerutskiftbare 
deler og kontroller på nytt.

Inngangsfilter er 
tilstoppet

Kontakt servicepersonal 
eller Dräger

Under 
funksjonskontrollen 
av masken kommer 
det luft inn i 
masken

Tetningen tetter ikke 
riktig mot ansiktet

Tilpass maskestroppene og 
kontroller på nytt

Utett maske Se anvisninger om 
feilsøking og utbedring i 
bruksanvisningen som 
følger med masken

Varselfløyten 
fungerer ikke eller 
er for svak

Tilsmusset 
varselfløyte eller 
fløytedeksel

Rengjør varselfløyten og 
dekselet etter behov

Komponent defekt Kontakt servicepersonal 
eller Dräger

Alveoleluften kan 
ikke strømme uten 
motstand

Utåndingsventilen er 
defekt

Se maskens 
bruksanvisning.
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Symptom Feil Tiltak
Varselsignal lyder Trykket er for lavt Øk trykket

Forkort slangen

Oppgave Før 
bruk

Etter 
hver 

gangs 
bruk

Årlig

Visuell kontroll (se Kapittel 6.2). O O

Rengjøring og desinfeksjon (se 
Kapittel 6.3)

O

Funksjonskontroll (se merknad 1)

Anvisningen
O Drägers anbefalinger

1 Dette vedlikeholdstiltaket må kun utføres av Dräger eller opplært 
servicepersonell. Mer informasjon om kontrollen finner du i den 
tekniske håndboken. Denne håndboken deles ut til servicepersonell 
som har deltatt i tilsvarende vedlikeholdsopplæring fra Dräger.

O

!

ii

4431

4433

9

3363857 (A3-D-P)

3363857
© Dräger Safety UK Limited
Utgave 04 – oktober 2022 (utgave 01 – august 2014)
Med forbehold om endringer

Importør (UK): Draeger Safety UK Ltd
Ullswater Close,
Blyth Riverside Business Park
Blyth, Northumberland NE24 4RG, UK

Produsent: Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1 Tlf. +49 451 882 0
23560 Lübeck Faks +49 451 882 80
Tyskland www.draeger.com


	1 Personlig sikkerhet
	2 Avtaler i dette dokumentet
	2.1 Betydning av advarsler
	2.2 Merker

	3 Beskrivelse
	3.1 Produktoversikt
	3.1.1 Lungeautomat og maske
	3.1.2 Pusteluftforsyning

	3.2 Bruksområde
	3.3 Begrensninger av bruksområde
	3.4 Godkjennelser
	3.5 Markeringer og symboler

	4 Bruk
	4.1 Pusteluftforsyning
	4.1.1 Forsyningsslange for trykkluft
	4.1.2 Trykkfall i trykkluftforsyningsslange

	4.2 Forberedelser for bruk
	4.3 Under bruk
	4.3.1 I eksplosjonsfarlige områder

	4.4 Etter bruk

	5 Feilsøking
	6 Vedlikehold
	6.1 Vedlikeholdsintervaller
	6.2 Visuell kontroll
	6.3 Rengjøring og desinfeksjon

	7 Lagring
	8 Avfallshåndtering
	9 Tekniske data

