
PSS® 5000 sorozat
Önálló légzőkészülék Használati utasítási
1 Az Ön biztonsága érdekében
1.1 Általános biztonsági rendelkezések
● Olvassa el figyelmesen a Használati utasítást a termék

használatát megelőzően
● Szigorúan tartsa be a használati utasítást. A felhasználónak

teljes mértékben ismernie kell és be kell tartania az utasításokat.
A terméket csak a jelen dokumentum Rendeltetés c.
fejezetében leírt célokra lehet használni.

● Ne dobja el a Használati utasítást. Győződjön meg róla, hogy
megőrzik, és a termék felhasználója megfelelően használja.

● A terméket csak teljesen kiképzett és hozzáértő felhasználók
használhatják.

● A termékkel kapcsolatos minden helyi és hazai szabályozásnak
meg kell felelni.

● A terméket csak képzett és hozzáértő személyzet vizsgálhatja
át, javíthatja és szervizelheti. A Dräger javaslata, hogy kössenek
Dräger szerviz szerződést minden karbantartási tevékenységre,
hogy az összes javítást a Dräger szakértő technikusai
végezhessék.

● A terméket megfelelően képzett szerviz személyzetnek kell
átvizsgálnia és szervizelnie a jelen dokumentum Karbantartás c.
fejezetében leírtak szerint.

● Csak eredeti Dräger alkatrészeket és tartozékokat használjon,
különben a termék működése meghibásodhat.

● Ne használjon hibás vagy hiányos terméket, és ne alakítsa át.
● A komponensek bármilyen hibája vagy hiányossága esetén

értesítse a Drägert.
● A levegőellátásnak meg kell felelnie az EN12021 szabvány

követelményei szerinti belélegzésre alkalmas levegőnek.

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

FIGYELMEZTETÉS
Potenciálisan fennálló veszélyes helyzetet jelöl, amely
halálos vagy súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT
Olyan potenciális veszélyhelyzetre utal, amely személyi
sérülést vagy a termék ill. a környezet károsodását
okozhatja. Ezenkívül a nem biztonságos gyakorlatra is
felhívhatja a figyelmet.

MEGJEGYZÉS
Kiegészítő információkat jelöl a termék használatára
vonatkozóan.

2 Leírás
2.1 Termék áttekintése
A Dräger PSS® 5000 sorozat olyan önálló légzőkészülékekből
(SCBA) áll, amelyek nyílt légzőrendszert használnak. A sorozat
kompatibilis a sűrített levegős palackok, arcmaszkok és
tüdőautomaták széles skálájával (pl. FPS 7000 és Panorama Nova
arcmaszkok, PSS sorozatú tüdőautomaták és acél- vagy kompozit
palackok).

A készülékhez csatlakoztatható multifunkciós elektronikus
monitorozó rendszer is (pl. Bodyguard® 7000). Az elektronikus
rendszerek leírását, működését és tesztelését lásd a megfelelő
Használati utasításokban.

2.2 Jellemzők leírása
A hordozó rendszer szénszálas kompozit hátlapból, állítható
vállszíjakból és derékszíjból áll, amelyek gyorscsatlakozókkal
kapcsolódnak egymáshoz. A csípőpárnázat (1. ábra, 6. elem)
flexibilis csatlakozóval kapcsolódik, ami ellensúlyozza a felhasználó
elfordulását ill. elhajlását. A palackrögzítő rendszer egypalackos
hevederből (2) áll, vagy univerzális palackhevedert tartalmaz
ikerpalackos használathoz.

A készülékben Dräger nagyteljesítményű nyomáscsökkentő (4) van,
amely lecsökkenti a palack nyomását, és egy közepes nyomású
tömlőn (5) és csatlakozón (1) keresztül belélegzésre alkalmas
levegőt biztosít a kapcsolódó tüdőautomatának. A kettős
nyomótömlő (3) biztosítja a levegőt a riasztó sípszóhoz, ha az
aktiválva van, és rendelkezik egy belső kapilláris csővel, amely
nagynyomású levegőt biztosít a palackból a mérőórának. A
monitorozó rendszer légtömlői és moduláris komponensei a hátlapba
vannak építve megelőzendő a csavarodást, és elősegítendő a
komponensek védelmét.

Sűrített levegős palackok, tüdőautomaták és arcmaszkok

A Dräger PSS 5000 sorozat kompatibilis az acél- és kompozit
anyagú, 4 és 9 liter közötti térfogatú és 200-300 bar nyomású
palackokkal. A teljes leírást és felhasználói útmutatót a palackkal,
maszkkal vagy tüdőautomatával kapott külön utasítások
tartalmazzák.

2.3 Rendeltetés
A Dräger PSS 5000 sorozatú légzőkészülék palackkal,
tüdőautomatával és arcmaszkkal felszerelve olyan vészhelyzeti
szolgálatok és ipari alkalmazások részére készült, amelyeknél
magas szintű légzésvédelemre van szükség. Az összeszerelt
légzőkészülék légzésvédelmet biztosít a viselőjének szennyezett
vagy oxigénhiányos környezetben való munkavégzésnél, ill.
alkalmas tűzoltási műveletekhez.

A palacknak, tüdőautomatának, arcmaszknak és a termékkel
használt más tartozékoknak tanúsított Dräger komponenseknek kell
lenniük, és a jóváhagyott konfigurációban kell összeszerelni őket. A
részletekért vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel.

Robbanásveszélyes környezetben való használat

A PSS 5000 sorozat a típusvizsgálat szerint alkalmas a
robbanásveszélyes környezetben való használatra. Az elektronikus
alkatrészek az ATEX által jóváhagyottak.

Az összes kombináció alkalmas a 0-20 zónájú robbanásveszélyes
terekben való használatra.

2.4 Engedélyek 
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).

2.5 Jelölések és jelzések magyarázata
A készüléken található tanúsító testületi jelzések és jelölések
magyarázatáért forduljon a megfelelő hatósághoz. Példák a
légzőkészülék alkatrészein található egyéb jelölésekre: 

BRAC-1359 – Dräger sorozatszám
08/09 – Gyártás hónapja és éve
3356812 ill. R21034 – Dräger alkatrészszám
SF – Standard erejű csatlakozás
LF – Alacsony erejű csatlakozás

3 Használat

FIGYELMEZTETÉS
A légzőkészüléket csak képzett és hozzáértő személyzet
készítheti elő és használhatja. Győződjön meg róla, hogy
semmilyen tartozék, kiegészítő készülék ill. egyéb
védőruházati darab sem érintkezik a készülékkel, és nem
jelent biztonsági kockázatot.
A készülék effektív bevetési időtartama függ a
rendelkezésre álló kezdeti levegőellátástól és a viselője
légzési sebességétől. Az összes palackot töltse fel a teljes
névleges nyomásra használat előtt, és ne végezzen
semmilyen műveletet olyan palackkal, amelynek
töltöttsége kevesebb, mint 90% (ill. nagyobb érték a hazai
előírásoknak megfelelően). 

VIGYÁZAT
Ne alkalmazzon túlzott erőt ill. ne használjon szerszámot a
palack szelepének nyitásához vagy zárásához, és ne ejtse
ill. dobja le a légzőkészüléket.

3.1 Használatot megelőző előkészületek

MEGJEGYZÉS
A nyomásmérő óra előlapján egy vékony, rugalmas
védőborítás lehet. Az első használatot megelőzően
távolítsa el azt.

1. Végezzen szemrevételezést a készüléken (lásd 3.5.1 fejezet).
2. Szerelje fel a levegőpalackot (lásd 3.5.2 fejezet).
3. Tüdőautomata csatlakoztatásához 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 4. részben.

4. Nyomja meg a nullázás gombot egy pozitív nyomású
tüdőautomatát használva (lásd a tüdőautomata Használati
utasítását).

5. Végezzen teljes funkcionális tesztet a készüléken (lásd 3.5.3
fejezet).

6. Csatlakoztassa a tüdőautomatát az arcmaszkhoz, és ellenőrizze
a csatlakozás biztosságát azáltal, hogy óvatosan megpróbálja
széthúzni.

3.2 A légzőkészülék felvétele
1. Lazítsa ki teljesen a vállszíjakat és a derékszíjat, és vegye fel

a légzőkészüléket.
2. Ellenőrizze, hogy a vállpárnázatok nincsenek megcsavarodva,

majd helyezze át a rendszer súlyát a vállaira a vállszíjak
meghúzásával. Ebben a fázisban még ne húzza meg őket
teljesen.

3. Zárja be a derékszíj csatját, majd húzza előre a derékszíj végeit,
amíg a heveder párnázata biztosan és kényelmesen nem
illeszkedik a csípőn (2. ábra). Gyűrje be az öv végeit a
csípőpárnázat mögé.

4. Húzza meg a vállszíjakat, amíg a légzőkészülék biztosan és
kényelmesen el nem helyezkedik a csípőn. Ne szorítsa meg túl
erősen! Húzza le a szíjrögzítőket, hogy biztosítsa a szíjak végeit
(3. ábra).

5. Lazítsa ki teljesen az arcmaszk fejszíjait, és tegye a nyakszíjat a
nyaka mögé.

6. Nyomja meg a nullázás gombot egy pozitív nyomású
tüdőautomatát használva. 

7. Nyissa ki lassan, de teljesen a palack szelepét, hogy nyomás alá
helyezze a rendszert (ha két palack van felszerelve, nyissa ki
teljesen mindkét palack szelepét).

8. Vegye fel az arcmaszkot, és ellenőrizze, hogy
szivárgásmentesen illeszkedik-e (lásd a maszk Használati
utasítását).

3.3 Használat közben

FIGYELMEZTETÉS
Nyissa ki teljesen a palackok szelepét, és biztosítsa, hogy
nyitva maradnak használat közben.
A felhasználónak biztonságos területre kell jutnia, mielőtt a
sípolásos figyelmeztetés megszólalna. Ha művelet közben
bármilyen figyelmeztetés megszólal, azonnal menjen
biztonságos területre.
A kiegészítő levegőellátás használatával a palackból fogja
használni a levegőt, és a készülék bevetési időtartama
gyorsan csökken.

● Rendszeresen ellenőrizze a palack maradék nyomását a
mérőórán.

● Ha kiegészítő levegőre van szükség, röviden nyomja meg a
tüdőautomata elülső oldalán lévő gumiborítást, hogy
többletlevegő áramoljon az arcmaszkba.

3.4 Használat után

FIGYELMEZTETÉS
Ne vegye le a légzőkészüléket, amíg biztonságos,
belélegezhető levegőre nem jut.

1. Lazítsa ki az arcmaszk szíjait. Amint megszűnik a maszk
tömítettsége, nyomja meg a nullázás gombot egy pozitív
nyomású tüdőautomatát használva. Vegye le az arcmaszkot.

2. Zárja be a palack(ok) szelepét. 
3. Nyomja meg a gumiborítást a tüdőautomata elülső oldalán, hogy

teljesen átszellőztesse a rendszert. Nyomja meg a nullázás
gombot egy pozitív nyomású tüdőautomatát használva.

4. Oldja ki a derékszíj csatját.
5. Emelje meg a vállszíjak végét, hogy kilazítsa a szíjrögzítőket (3.

ábra), majd emelje meg a vállszíjak csatját a szíjak kioldásához.
6. Vegye le a légzőkészüléket és az arcmaszkot.
7. Szükség esetén távolítsa el a levegőpalackot (lásd 3.5.2 fejezet).
8. Végezze el a karbantartási táblázat használat utáni feladatait

(lásd 5. fejezet).
9. Küldje a légzőkészüléket a szerviz részlegbe a használat során

előfordult hibák vagy sérülések leírásával együtt.

3.5 Általános felhasználói feladatok
3.5.1 Szemrevételezés

Szemrevételezésnél ellenőrizni kell a teljes légzőkészüléket,
beleértve az összes alkatrészt és tartozékot. Ellenőrizze, hogy a
készülék tiszta és sérülésmentes, és különösen figyeljen a
pneumatikus komponensekre, tömlőkre és csatlakozókra. A
légzőkészülék működését esetlegesen befolyásoló sérülések
tipikus jelei lehetnek az ütésnyomok, kopások, vágások, korrózió ill.
elszíneződés. Jelentse a sérülést a szerviz személyzetnek, és ne
használja a készüléket, amíg a hibát ki nem javítják.
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PSS® 5000 sorozat
Önálló légzőkészülék Használati utasítási
3.5.2 Palack fel – és leszerelése

FIGYELMEZTETÉS
A kiáramló nagynyomású levegő sérülést okozhat a
felhasználónak ill. a légzőkészülék közelében lévő egyéb
személyzetnek. Zárja be a palack szelepét, és szellőztesse
át teljesen a rendszert, mielőtt megpróbálja leválasztani a
palackot.
A palack szelepén ill. a nyomáscsökkentő csatlakozóján
lévő ütéses sérülés gátolhatja a szelep csatlakozását vagy
levegőszivárgást okozhat. A levegőpalackot és a
légzőkészüléket óvatosan kezelje.

MEGJEGYZÉS
Más palack csatlakozó típusok esetén lásd a csatlakozóval
kapott Használati utasítást.

Menetes csatlakozóval ellátott palack felszerelése
1. Ellenőrizze a palackszelep nyílás és a nyomáscsökkentő

menetét. Ellenőrizze, hogy a nyomáscsökkentő tömítőgyűrűje
(4. ábra, 1. elem) és szinterezett szűrője (2) tiszta és
sérülésmentes.

2. Fektesse vízszintes helyre a hátlapot úgy, hogy a
nyomáscsökkentő legyen legfelül, és lazítsa ki teljesen a
palackhevedert.

3. Vegye át a palackot a hevederen lévő hurkon, és illessze a
szelepet a nyomáscsökkentőhöz.

4. Emelje függőleges helyzetbe a palackot és a hátlapot (a
palacknak a szeleppel ellentétes oldalát tartva).

5. Húzza meg a nyomáscsökkentő kézikerekét a mutató- és
hüvelykujját használva, amíg határozottan fémes érintkezést
nem érez. Ne használjon szerszámot, ill. ne húzza meg
túlságosan.

6. Helyezze vissza a készüléket vízszintes pozícióba.
7. Szüntesse meg a palackheveder lazaságát (5. ábra).
8. Húzza át a hevedert a palack fölött, hogy zárja a kamlok

csatlakozót (6. ábra), és rögzítse a Velcro rögzítővel.

Menetes csatlakozóval ellátott palack leszerelése
1. Zárja be a palack szelepét, és szellőztesse át teljesen a

rendszert.
2. Fektesse a hátlapot vízszintes helyzetbe, hogy a palack legyen

legfelül.
3. Távolítsa el a palackheveder szabadon lévő végét a Velcroból.
4. Emelje a hevedert a kamlok felé, hogy kioldja a csatot, és lazítsa

ki a hevedert.
5. Válassza le a palackszelepet a nyomáscsökkentőről.
6. Emelje le a palackot a nyomáscsökkentőről, és távolítsa el a

palackot.

Menetes csatlakozóval ellátott ikerpalack felszerelése
1. Ellenőrizze a palackszelep nyílások, a T-darab és a

nyomáscsökkentő menetét. Ellenőrizze, hogy a
nyomáscsökkentő tömítőgyűrűje és szinterezett szűrője tiszta
és sérülésmentes (4. ábra).

2. Csatlakoztassa a T-darabot a nyomáscsökkentőhöz, de ne
húzza meg teljesen.

3. Fektesse a hátlapot vízszintes helyzetbe, hogy a
nyomáscsökkentő legyen legfelül, és lazítsa ki teljesen a
palackhevedert, hogy a hevederen lévő hurkok nagyjából
egyformák legyenek (7. ábra).

4. Vegye át a palackokat a hevederen lévő hurkokon, és illessze a
szelepeket a T-darabhoz. Csatlakoztassa a szelepeket a T-
darabhoz, de ne húzza meg őket teljesen.

5. Igazítsa a palackokat a hátlap közepéhez. Húzza meg a T-darab
és a nyomáscsökkentő kézikerekét a mutató- és hüvelykujját
használva, amíg határozottan fémes érintkezést nem érez. Ne
használjon szerszámot, ill. ne húzza meg túlságosan.

6. Szüntesse meg a palackheveder lazaságát (5. ábra) biztosítva,
hogy mindkét palackot biztonságosan tartsa.

7. Húzza át a hevedert a palack fölött, hogy zárja a kamlok
csatlakozót (6. ábra), és rögzítse a Velcro rögzítővel.

Menetes csatlakozóval ellátott ikerpalack leszerelése
1. Zárja be a palackok szelepét, és szellőztesse át teljesen a

rendszert.
2. Fektesse a hátlapot vízszintes helyzetbe, hogy a palackok

legyenek legfelül.
3. Távolítsa el a palackheveder szabadon lévő végét a Velcroból.
4. Emelje a hevedert a kamlok felé, hogy kioldja a csatot, és lazítsa

ki a hevedert.
5. Válassza le a T-darabot a nyomáscsökkentőről és a palackokról.
6. Emelje le a palackokat a nyomáscsökkentőről, és távolítsa el

azokat.

3.5.3 Funkcionális tesztelés

FIGYELMEZTETÉS
Ha a légzőkészülék nem teljesíti a funkcionális tesztekben
előírt bármelyik szabvány követelményeit, vagy nem éri el
a megadott paramétereket, ez a rendszer hibáját jelenti.
Jelentse ezt a hibát a gyakorlott szerviz személyzetnek,
vagy lépjen kapcsolatba a Drägerrel. Ne használja
mindaddig a légzőkészüléket, míg a hibás körülményt nem
tisztázták.

A funkcionális tesztelés elvégzése előtt szerelje össze a
légzőkészüléket a használatot megelőző előkészületek c. fejezetben
(lásd 3.1 fejezet) leírtak szerint.
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Szivárgásbiztonsági teszt és sípolásos figyelmeztetés teszt
1. Nyomja meg a nullázás gombot egy pozitív nyomású tüdőautomatát használva.
2. Lassan, de teljesen nyissa ki a palackszelepet (óramutató járásával ellentétes irányba). Nyomás alá helyezéskor pillanatnyi sípolás

hallatszik.
3. Zárja el teljesen a palack szelepét.
4. Egy perc elteltével ellenőrizze a nyomásmérő órát, majd nyissa meg újra a palackszelepet. A mérőórán nem szabad 10 barnál nagyobb

nyomásnövekedést tapasztalni (egy sugárirányú szegmens a mérőóra lapján). A szivárgásbiztonsági teszt elégtelensége esetén vizsgálja
ki és javítsa meg a hibát (lásd 4. fejezet), majd ismételje meg a tesztet.

5. Zárja el teljesen a palack szelepét.
6. Figyelje a nyomásmérő órát, és lassan engedje ki a nyomást az alábbiak szerint:

a. Pozitív nyomású tüdőautomaták – A tenyerével zárja le a szelep kimeneti nyílását. Nyomja meg a gumiborítást, hogy bekapcsolja
a pozitív nyomást. Szellőztesse át a rendszert óvatosan felemelve a tenyerét a kimeneti nyílásról, hogy lassú nyomásesést
tartson fenn. 

b. Negatív nyomású tüdőautomaták – Lassan szellőztesse át a rendszert a gumiborítás óvatos lenyomásával.
7. A sípolásnak 60 bar és 50 bar között kell megszólalnia.
8. Folytassa a rendszer átszellőztetését a teljes kiürülésig.
9. Nyomja meg a nullázás gombot egy pozitív nyomású tüdőautomatát használva.

4 Hibaelhárítás
A hibaelhárítási útmutató hibadiagnózissal és javítási információkkal szolgál a légzőkészülék felhasználói számára. A további hibaelhárítási
és javítási információk a kapcsolódó felszerelések Használati utasításában találhatók.

Ahol a hibaelhárítási útmutatóban egynél több hiba vagy helyreállítási mód található, a táblázatban feltüntetett sorrendben végezze el a javító
intézkedéseket.

Ahol a javítási információ szerviz feladatot jelez, ill. a tünet az összes helyreállító intézkedés elvégzését követően is fennáll, lépjen kapcsolatba
a szerviz személyzettel vagy a Drägerrel.

5 Karbantartás
5.1 Karbantartási táblázat
A légzőkészülékeket, ideértve a használaton kívüli légzőkészülékeket is, a karbantartási táblázatnak megfelelően kell szervizelni és tesztelni.
Jegyezzen fel minden szerviz- és teszt információt. Lásd még a tüdőautomata, légzőálarc és más kapcsolódó felszerelések használati
utasítását is.

A felhasználás országában további átvizsgálások és tesztelések lehetnek szükségesek a vonatkozó nemzeti szabályozásnak való megfelelés
biztosítása végett.

Megjegyzések

O Dräger ajánlások

1. Se l’apparecchiatura è sporca, pulirla. Se l'apparecchiatura è stata esposta a sostanze contaminanti, disinfettarne i componenti che vengono a
contatto diretto e prolungato con la pelle.

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.

3. Nel caso del tipo A, controllare l’o-ring presente sull’erogatore LDV e, nel caso del tipo ESA, controllare la superficie esterna dell’elemento maschio del
connettore a spinta presente sull’erogatore LDV. A titolo di riferimento, il lubrificante dovrebbe essere percepito sulle dita, ma non risultare visibile. Se è
necessaria una nuova lubrificazione, applicare un leggero strato di Dow Corning® Molykote® 111 (altri tipi di lubrificante non sono stati testati e potrebbero
danneggiare l’apparecchiatura).

4. A 6 évenkénti generáljavítás csak azokat a felhasználókat érinti, akikre a német előírások vonatkoznak. A németországi felhasználóknak az alábbi
követelményeknek kell megfelelniük: német tűzoltókra vonatkozó szabályozások (FwDV 7 és vfdb - RL0804) és német nemzeti szabályozások (BGR 190
vagy GUV R190 és GUV-I-8674).

5. Cserélje ki a szinterezett szűrőt, ha a reduktor teljesítményének csökkenése figyelhető meg az áramlás ellenőrzése alatt, vagy ha láthatóan sérült.
6. Cserélje ki a nagynyomású csatlakozó O-gyűrűt, ha szivárgás állapítható meg a funkcionális teszt során, vagy ha az O-gyűrű láthatóan sérült.
7. Ahol sokat használják a légzőkészüléket (oktatóhelyeken, stb.), csökkentsék a nyomáscsökkentő generáljavítási intervallumát. Ilyen

körülmények között a Dräger azt javasolja, hogy a generáljavítás gyakorisága legyen kevesebb, mint 5000 használat. Egy használat a
teljesen összeszerelt légzőkészülék egyszeri használata, amikor a felhasználó a palackból vesz levegőt. Nem tartalmazza a rendszer
nyomás alá helyezését a műveleteket megelőző ellenőrzések céljából.

Tünet Hiba Helyreállítás

Nagynyomású levegő szivárgása vagy 
meghiúsult szivárgásbiztonsági teszt

Laza vagy szennyezett csatlakozó Szerelje szét, tisztítsa meg és szerelje össze a 
csatlakozókat, majd teszteljen újra

Sérült tömlő vagy komponens Helyettesítse a felhasználó által cserélhető 
tartozékokat, majd teszteljen újra

Levegőszivárgás a közepes nyomású 
tömlőcsatlakozásból a nyomáscsökkentőnél 
(biztonsági szelep)

Sérült tömítőgyűrű, rögzítő, rugó vagy 
nyomáscsökkentő

Szerviz feladat

Túl magas vagy alacsony a közepes nyomás Hibás nyomáscsökkentő Szerviz feladat

Rosszul hallható sípolás Szennyezett síp Tisztítsa meg a sípot, majd teszteljen újra

Nem megfelelően működő sípolás Hibás aktiválási mechanizmus Szerviz feladat

Problémák a középnyomású gyorscsatlakozó 
csatlakoztatása vagy leválasztása során

Szennyezett csatlakozó Válassza szét, tisztítsa meg és csatlakoztassa 
újra a csatlakozókat, majd teszteljen újra

Sorjázódás az apa csatlakozón Cserélje ki az apa csatlakozó tömlőjétt

Komponens/rend
szer

Feladat Használa
t előtt

Használa
t után

Havonta Évente 6 évente 10 
évente

Teljes készülék Szemrevételezés (lásd 1. megjegyzés és 3.5.1 fejezet) O O O

Funkcionális tesztelés (lásd 3.5.3 fejezet) O O O

Légzési ciklus és statikus teszt (lásd 2. megjegyzés) O

Tüdőautomata Ellenőrizze, hogy van-e kenőanyag a dugaszolható 
csatlakozókon (lásd a 3. megjegyzést)

O

Ellenőrizze, hogy látható-e sorjázódás a gyorscsatlakozó 
apa részén (lásd 3. rész, 3.1. fejezet)

O

Generáljavítás. Lépjen kapcsolatba a Drägerrel a Javítás 
és Csere Szolgáltatással (REX) kapcsolatban (lásd 4. 
megjegyzés)

O

Nyomáscsökkentő Közepes nyomás ellenőrzés (lásd 2. megjegyzés) O

Vizsgálja át a szinterezett szűrőt (lásd 2. megjegyzés és 
5. megjegyzés)

O

Vizsgálja meg a magasnyomású O-gyűrűt (lásd 
2. megjegyzés és 6. megjegyzés)

O

Generáljavítás. Lépjen kapcsolatba a Drägerrel a Javítás 
és Csere Szolgáltatással (REX) kapcsolatban (lásd 
4. megjegyzés és 7. megjegyzés)

O O

Palack Töltse fel a palackot a megfelelő munkanyomásra. O O

Ellenőrizze a töltési nyomást (csak tárolt palackok) O

Ellenőrizze a palack tesztelési dátumát O

Újratanúsítás A felhasználás országa szerinti nemzeti szabályozásnak megfelelően

Palack szelep Generáljavítás A palack újratanúsításakor
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PSS® 5000 sorozat
Önálló légzőkészülék Használati utasítási
5.2 Tisztítás és fertőtlenítés

VIGYÁZAT
A szárítás során ne lépje túl a 60 °C-ot, és azonnal vegye
ki az alkatrészeket a szárító berendezésből, ha
megszáradtak. Fűtött szárítóban a száradási idő nem
haladhatja meg a 30 percet.
Ne merítse a pneumatikus vagy elektromos alkatrészeket
mosólevekbe vagy vízbe.
Ha víz marad a légzőkészülék pneumatika rendszerében
(pl. a tüdőautomatában), és ott megfagy, a működés
romlani fog. Ügyeljen arra, hogy ne jusson be folyadék, és
alaposan szárítsa meg a légzőkészüléket tisztítás után
ennek megelőzése céljából.

Per informazioni sui detergenti e disinfettanti adatti e le relative
specifiche tecniche, consultare il documento n. 9100081
disponibile alla pagina web www.draeger.com/IFU.

Lásd még a tüdőautomata, arcmaszk és más kapcsolódó
felszerelések használati utasítását is.

● Csak tiszta, szöszmentes törlőruhát használjon

1. Tisztítsa meg a légzőkészüléket manuálisan egy tisztítószerbe
mártott törlőruhával a felesleges szennyeződés eltávolítása
érdekében.

2. Applicare la soluzione disinfettante su tutte le superfici interne ed
esterne.

3. Öblítse le teljesen tiszta vízzel, hogy eltávolítsa az összes tisztító-
és fertőtlenítőszert.

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

5. Ha szét kell szerelni a pneumatikus vagy elektromos
komponenseket, lépjen kapcsolatba a szerviz személyzettel vagy
a Drägerrel.

5.2.1 Hordozó heveder – Mélytisztítás

VIGYÁZAT
A mélytisztítást csak megfelelően képzett személyzet
végezheti el. Képzetlen személyzet nem végezheti el a
légzőkészülék szétszerelését, és a készülék is
megsérülhet.

1. Távolítsa el a hevedert a hordozórendszerről, és tisztítsa meg
az alábbi módszerek egyikével:
a. Tisztítsa meg kézzel a javasolt tisztító- és

fertőtlenítőszereket tartalmazó fürdőben.
b. Végezzen gépi mosást (30 °C fokon) megfelelő tisztítószer

használatával.
2. Öblítse le a hevedert alaposan tiszta vízzel, hogy eltávolítsa az

összes tisztító- és fertőtlenítőszert.
3. Szárítsa meg az összes komponenst, ideértve a belső

alkatrészeket is.

5.3 Karbantartási munkák
5.3.1 A nyomásmérő óra ill. a közepes nyomású csatlakozó

átszerelése

A nyomásmérő óra és a közepes nyomású csatlakozó (és más, a
vállra rögzített tartozékok) átszerelhetők a felhasználó igényeinek
megfelelően. A képzett szerviz személyzet azonos vagy ellentétes
oldalra is felszerelheti a komponenseket. A vállra szerelt
komponensek átszerelésének utasításait lásd a műszaki
kézikönyvben 4.

5.3.2 Palack töltése

FIGYELMEZTETÉS
A levegőellátásnak meg kell felelnie az EN12021 szabvány
követelményei szerinti belélegzésre alkalmas levegőnek.

A sűrítettlevegős palack újratöltésekor hivatkozzon a palackkal ill. a
töltőberendezéssel kapott használati utasításra.

6 Tárolás
6.1 Tárolás előkészítése
● Engedje ki a vállszíjakat, derékövet és a légzőálarc pántjait.
● A tároláshoz helyezze a légzőálarcot védőzsákba (lépjen

kapcsolatba a Drägerrel védőzsák rendeléséhez).
● A gumitömlőket olyan módon vezesse el, hogy a hajlítási

sugaruk ne legyen túl éles, és a tömlők ne legyenek kinyújtva,
összenyomva vagy megcsavarodva.

6.2 Tárolási körülmények
● -15 °C és +25 °C között tárolja a berendezést. Ügyeljen arra,

hogy a környezet száraz legyen, portól és szennyeződéstől
mentes, és ne érje a berendezést kopás vagy sérülés
dörzshatás miatt. Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben.

● Rögzítse biztosan a légzőkészüléket valamilyen megemelt
rögzítési ponthoz, hogy megelőzze a leesését.

7 Műszaki adatok
Nagynyomású csatlakozó szabvány G5/8” az EN 144-2 szerint
 (200 bar vagy 300 bar)
Sűrítettlevegős palackok 4 liter - 9 liter (200 bar vagy 300 bar),

acél- vagy kompozit alapanyagú
Sípolásos figyelmeztetés Kezdeti aktiválás: 60 bar és 50 bar

között
Közepes nyomás 6 bar és 9 bar között
Működési hőmérséklet EN137 szerinti hőmérséklet

intervallum

8 Rendelési lista

!

!

!

Leírás Mennyiség Rendelési kód

Dow Corning 
Molykote 111

100 gramm 3331247
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