
PSS® séria 5000
Samostatný dýchací prístroj Návod na použitiei
1 Informácie dôležité pre vašu bezpečnosť

1.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

● Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie.
● Dôsledne dodržiavajte návod na použitie. Používateľ musí dokonale

porozumieť pokynom a dôsledne ich dodržiavať. Výrobok používajte len
na účely uvedené v časti Účel použitia v tomto dokumente.

● Návod na použitie nevyhadzujte. Postarajte sa o jeho uchovanie a aby
používateľ výrobku riadne dodržiaval pokyny v ňom uvedené.

● Tento výrobok smú používať len plne vyškolení a kvalifikovaní používatelia.
● Dodržiavajte všetky miestne a vnútroštátne pravidlá a predpisy súvisiace

s týmto výrobkom.
● Na tomto výrobku smie vykonávať inšpekciu, opravy a údržbu len

vyškolený a kvalifikovaný personál. Spoločnosť Dräger odporúča uzatvoriť
zmluvu o poskytovaní služieb Dräger na účely vykonávania každej údržby
a uskutočňovanie všetkých opráv spoločnosťou Dräger.

● Riadne vyškolený personál musí vykonávať inšpekciu a údržbu výrobku
podľa pokynov v časti Údržba v tomto dokumente.

● Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo Dräger, inak môže
dôjsť k zhoršeniu správnej činnosti výrobku.

● Nepoužívajte chybný alebo neúplný výrobok a výrobok neupravujte.
● V prípade poruchy alebo zlyhania ktorejkoľvek súčasti oznámte túto

skutočnosť spoločnosti Dräger.
● Zdroj vzduchu musí spĺňať požiadavky na vzduch na dýchanie v súlade

so smernicou EN 12021.

1.2 Definície výstražných symbolov

Výstražné symboly sa v tomto dokumente používajú na uvedenie
a zvýraznenie textu, ktorému používateľ musí venovať zvýšenú pozornosť.
Definícia významu jednotlivých symbolov je takáto:

VÝSTRAHA

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej nezabránite,
môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie.

POZOR

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej nezabránite,
môže mať za následok zranenie alebo poškodenie výrobku alebo
prostredia. Môže sa tiež použiť na výstrahu proti nebezpečnému
zaobchádzaniu.

UPOZORNENIE

Označuje doplňujúce informácie o používaní výrobku.

2 Opis

2.1 Prehľad výrobku

Zariadenie PSS® séria 5000 od spoločnosti Dräger je samostatný dýchací
prístroj (SCBA), ktorý využíva dýchací systém s otvoreným okruhom. Séria je
kompatibilná so širokým sortimentom tlakových vzduchových fliaš, tvárových
masiek a pľúcnych automatík (napr. tvárové masky FPS 7000 a Panorama
Nova, pľúcne automatiky série PSS a oceľové alebo kompozitné fľaše).

Prístroj je možné vybaviť aj multifunkčným elektronickým monitorovacím
systémom (napr. Bodyguard® 7000). Pozrite si príslušný návod na použitie,
v ktorom nájdete popis, informácie o prevádzke a testovaní elektronických
systémov.

2.2 Popis funkcií

Nosný systém je vybavený zadnou doskou z uhlíkových vláken/kompozitu
s nastaviteľnými ramennými popruhmi a bedrovým pásom pripojenými
pomocou rýchlospojok. Podložka bedrového pásu (obr. 1, položka 6) pripojená
pružným kĺbom kompenzuje otáčanie a zohýbanie používateľa. Systémy
upevnenia fľaše obsahujú popruh na jednu fľašu (2) alebo univerzálny popruh
na použitie s dvojitou súpravou fliaš.

Prístroj je vybavený vysokovýkonným redukčným ventilom od spoločnosti
Dräger (4), ktorý redukuje tlak fľaše a dodáva vzduch na dýchanie cez hadicu
stredného tlaku (5) a spojku (1) do pripojenej pľúcnej automatiky. Hadica
na dva tlaky (3) dodáva vzduch do píšťalky (keď je aktivovaná) a obsahuje
internú kapilárnu trubicu, ktorá dodáva vysokotlakový vzduch z fľaše
do merača. Vzduchové hadice a modulárne komponenty monitorovacieho
systému sú integrované do zadnej steny, aby sa zabránilo ich zachyteniu
a zlepšila sa ochrana komponentov.

Tlakové vzduchové fľaše, pľúcne automatiky a tvárové masky

Prístroj PSS séria 5000 od spoločnosti Dräger je kompatibilný s oceľovými
fľašami alebo fľašami z uhlíkových vláken/kompozitu s kapacitou 4 až 9 litrov
a tlakom 200 alebo 300 bar. Kompletný popis a pokyny pre používateľa nájdete
v samostatných návodoch dodaných s fľašou, maskou alebo pľúcnou
automatikou.

2.3 Účel použitia

Dýchací prístroj PSS séria 5000 od spoločnosti Dräger vybavený fľašou,
pľúcnou automatikou a tvárovou maskou je určený na použitie pre
pohotovostné zložky a na priemyselné aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje vysoká
úroveň ochrany dýchacích ciest. Zmontovaný dýchací prístroj poskytuje
používateľovi ochranu dýchacích ciest pri prácach v znečistenom prostredí
alebo v prostredí s nízkym objemom kyslíka a je vhodný aj pre hasičov.

Fľaša, pľúcna automatika, tvárová maska a ďalšie príslušenstvo používané
s týmto výrobkom musia byť certifikované spoločnosťou Dräger a namontované
v schválenej konfigurácii. Ďalšie informácie získate od spoločnosti Dräger.

Používanie v prostredí s potenciálnym nebezpečenstvom výbuchu

Prístroj PSS série 5000 je na základe testov klasifikovaný ako vhodný
na používanie v prostredí s potenciálnym nebezpečenstvom výbuchu.
Elektronické konštrukčné podskupiny sú certifikované podľa ATEX.

Všetky kombinácie sú vhodné na používanie v nebezpečných oblastiach
v zónach 0 až 20 vrátane.

2.4 Schválenia

Európske normy, usmernenia a smernice, podľa ktorých je tento výrobok
schválený, sú uvedené vo vyhlásení o zhode (pozrite si vyhlásenie o zhode
alebo www.draeger.com/product-certificates).

2.5 Vysvetlenie značiek a symbolov

Ak potrebujete vysvetlenie symbolov a označení schválení uvedených
na zariadení, obráťte sa na príslušné úrady. Toto sú príklady ďalšieho
označenia dielov komponentov dýchacieho prístroja: 

BRAC-1359 – výrobné číslo spoločnosti Dräger
08/09 – mesiac a rok výroby
3356812 ή R21034 – číslo dielu spoločnosti Dräger
SF – spojka Standard Force
LF – spojka Low Force

3 Použitie

VÝSTRAHA

Len vyškolený a kvalifikovaný personál smie vykonávať prípravu
a používať dýchací prístroj. Zabezpečte, aby žiadne príslušenstvo,
doplnkové vybavenie a ďalšie položky ochranného oblečenia
neobmedzovali fungovanie prístroja a nepredstavovali bezpečnostné
riziko.

Účinná prevádzková doba prístroja závisí od počiatočnej zásoby
vzduchu, ktorá je k dispozícii, a dychovej frekvencie používateľa. Pred
použitím naplňte všetky vzduchové fľaše na úplný pracovný tlak
a nevykonávajte žiadne činnosti s fľašou, ktorá je naplnená na menej ako
90 percent (alebo viac, ak to požadujú vnútroštátne predpisy). 

POZOR

Pri otváraní a zatváraní ventila fľaše nepoužívajte nadmernú silu ani
žiadne nástroje. Nenechajte prístroj spadnúť na zem a nevystavujte ho
nárazom.

3.1 Príprava na použitie

UPOZORNENIE

Na vrchnej strane merača tlaku sa môže nachádzať tenký pružný
ochranný kryt. Pred prvým použitím odstráňte tento kryt.

1. Vykonajte vizuálnu kontrolu prístroja (pozrite si časť 3.5.1).
2. Pripevnite vzduchovú fľašu (pozrite si časť 3.5.2).
3. Pri dýchacom prístroji so strednotlakovou spojkou pre pľúcnu automatiku

odpojte a potom znovu pripojte zásuvkovú spojku. Pri pripájaní zatláčajte
zásuvkovú spojku do objímkovej spojky, až kým nezačujete zacvaknutie. Ak
sa pri odpájaní alebo pripájaní vyskytne nejaká ťažkosť, pozrite si informácie
o riešení problémov v Časti 4.

4. Keď používate pľúcnu automatiku s pretlakom, stlačte tlačidlo vynulovania
(pozrite si návod na použitie dodaný s pľúcnou automatikou).

5. Vykonajte úplný test funkčnosti prístroja (pozrite si časť 3.5.3).
6. Pripojte pľúcnu automatiku k tvárovej maske a skontrolujte bezpečné

pripojenie jemným potiahnutím na oboch koncoch spojky.

3.2 Nasadenie dýchacieho prístroja

1. Úplne uvoľnite ramenné popruhy a bedrový pás a nasaďte si dýchací prístroj.
2. Skontrolujte, či nie sú ramenné výstelky skrútené a zatiahnutím ramenných

popruhov presuňte váhu systému na svoje ramená. V tejto fáze úplne
nedoťahujte popruhy.

3. Zapnite sponu bedrového pásu a potiahnite konce bedrového pásu dopredu,
až kým výstelky popruhu pohodlne a bezpečne dosadnú na vaše bedrá
(obr. 2). Zastrčte konce popruhov za bedrový pás.

4. Potiahnite ramenné popruhy, až kým prístroj pohodlne a bezpečne dosadne
na vaše bedrá. Nedoťahujte príliš silno. Potiahnutím poistiek popruhov nadol
zaistite konce popruhov (obr. 3).

5. Úplne uvoľnite náhlavné popruhy tvárovej masky a nasaďte si popruh na krk
na zátylok.

6. Ak používate pľúcnu automatiku s pretlakom, stlačte tlačidlo vynulovania. 

7. Pomaly úplne otvorte ventil fľaše a natlakujte systém (ak sú pripojené dve
fľaše, úplne otvorte oba ventily fliaš).

8. Nasaďte si tvárovú masku a skontrolujte jej bezpečné nasadenie (pozrite si
návod na použitie dodaný s maskou).

3.3 Počas používania

VÝSTRAHA

Úplne otvorte ventily všetkých fliaš a zabezpečte, aby zostali počas
používania otvorené.

Používatelia by sa mali nachádzať v bezpečnej oblasti pred tým, ako
sa spustí výstražná píšťalka. Ak sa počas operácie spustí výstraha,
okamžite sa presuňte do bezpečnej oblasti.

Používaním doplňujúceho zásobovania vzduchom sa bude
spotrebovávať vzduch z fľaše a prevádzková doba prístroja sa rapídne
skráti.

● Pravidelne kontrolujte na merači zostávajúci tlak vo fľaši.
● Ak je potrebné doplňujúce zásobovanie vzduchom, krátkym stlačením

gumeného krytu na prednej strane pľúcnej automatiky dodáte zvýšené
množstvo vzduchu do tvárovej masky.

3.4 Po použití

VÝSTRAHA

Zložte si prístroj, až keď sa budete nachádzať v oblasti bezpečnej
na dýchanie.

1. Uvoľnite popruhy tvárovej masky. Ak používate pľúcnu automatiku
s pretlakom, stlačte po uvoľnení masky z tváre tlačidlo vynulovania. Zložte
si tvárovú masku.

2. Zatvorte ventil fľaše alebo fliaš. 
3. Stlačením gumeného krytu pľúcnej automatiky úplne odvzdušnite systém. Ak

používate pľúcnu automatiku s pretlakom, stlačte tlačidlo vynulovania.
4. Uvoľnite sponu bedrového popruhu.
5. Zdvihnutím koncov ramenných popruhov uvoľnite poistky popruhov (obr. 3)

a následným zdvihnutím spôn ramenných popruhov uvoľnite popruhy.
6. Zložte si dýchací prístroj a tvárovú masku.
7. V prípade potreby odpojte vzduchové fľaše (pozrite si časť 3.5.2).
8. Vykonajte činnosti po použití opísané v tabuľke údržby (pozrite si časť 5).
9. Odovzdajte dýchací prístroj do servisného oddelenia spolu s podrobnosťami

o chybách alebo poškodeniach, ktoré sa vyskytli počas používania.

3.5 Bežné úlohy pre používateľa

3.5.1 Vizuálna kontrola

Je potrebné vizuálne skontrolovať celý dýchací prístroj vrátane všetkých dielov
komponentov a príslušenstva. Skontrolujte, či je zariadenie čisté
a nepoškodené a venujte pozornosť najmä pneumatickým komponentom,
hadiciam a konektorom. Typickými znakmi poškodenia, ktoré môžu mať vplyv
na funkčnosť dýchacieho prístroja, sú preliačenie, obrúsenie, prerezanie,
korózia a zmena farby. Nahláste poškodenie servisnému personálu
a nepoužívajte prístroj, kým nebudú chyby odstránené.

3.5.2 Pripojenie a odstránenie vzduchovej fľaše

VÝSTRAHA

Uvoľnenie vysokotlakového vzduchu môže spôsobiť poranenie
používateľa alebo personálu nachádzajúceho sa v blízkosti
dýchacieho prístroja. Zatvorte ventil fľaše a úplne odvzdušnite systém
pred tým, ako sa pokúsite odpojiť vzduchovú fľašu.

Poškodenie ventila fľaše alebo konektora redukčného ventila nárazom
môže znemožniť pripojenie ventila alebo spôsobiť únik vzduchu.
So vzduchovou fľašou a dýchacím prístrojom zaobchádzajte opatrne.

UPOZORNENIE

V prípade iných typov konektorov fliaš si pozrite návod na použitie
dodaný s konektorom.

Pripojenie jednej fľaše so závitovým konektorom

1. Skontrolujte závity na otvore ventila fľaše a tlakovom redukčnom ventile.
Uistite sa, že tesniaci O-krúžok (obr. 4, položka 1) a sintrový filter (2)
v redukčnom ventile sú čisté a nepoškodené.

2. Položte nosný rám vodorovne s redukčným ventilom smerujúcim nahor
a vytiahnite popruh fľaše do celej jeho dĺžky.

3. Vložte fľašu do slučky upínacieho pásu a zarovnajte jej ventil s redukčným
ventilom.

4. Zodvihnite fľašu a zadnú stenu do zvislej polohy (oprite ich o dno fľaše oproti
ventilu).

5. Dotiahnite ručné koliesko redukčného ventila len pomocou palca a ukazováka,
kým dosiahnete kontakt kov na kov. Nepoužívajte nástroje ani nepriťahujte
koliesko príliš veľkou silou.

6. Umiestnite jednotku naspäť do vodorovnej polohy.
7. Odstráňte voľný koniec popruhu fľaše (obr. 5).
8. Potiahnutím popruhu cez fľašu aktivujte poistku (obr. 6) a zabezpečte popruh

pomocou suchého zipsu.

Odstránenie jednej fľaše so závitovým konektorom

1. Zatvorte ventil fľaše a úplne odvzdušnite systém.
2. Položte zadnú stenu vodorovne s fľašou smerujúcou nahor.
3. Vytiahnite voľný koniec popruhu fľaše zo suchého zipsu.
4. Zodvihnutím popruhu k poistnej spone otvorte sponu a uvoľnite popruh.
5. Odpojte ventil fľaše od tlakového redukčného ventila.
6. Vysuňte fľašu z redukčného ventila a vyberte ju.

Pripojenie dvojitej súpravy fliaš so závitovým konektorom

1. Skontrolujte závity na otvoroch ventilov fliaš, rozbočke hadíc a tlakovom
redukčnom ventile. Uistite sa, že tesniaci O-krúžok a sintrový filter (2)
v redukčnom ventile sú čisté a nepoškodené (obr. 4).

2. Pripojte rozbočku hadíc k tlakovému redukčnému ventilu, ale úplne ju
nedoťahujte.

3. Položte nosný rám vodorovne s redukčným ventilom smerujúcim nahor
a vytiahnite popruh fľaše do celej jeho dĺžky tak, aby slučky popruhu boli
približne rovnako veľké (obr. 7).

4. Vložte fľaše do slučiek upínacieho pásu a zarovnajte ich ventily s rozbočkou
hadíc. Pripojte každý ventil k rozbočke hadíc, ale úplne ich nedoťahujte.

5. Zarovnajte fľaše do stredu zadnej steny. Dotiahnite ručné kolieska rozbočky
hadíc a redukčného ventila len pomocou palca a ukazováka, kým dosiahnete
kontakt kov na kov. Nepoužívajte nástroje ani nepriťahujte koliesko príliš
veľkou silou.

6. Vezmite voľný koniec popruhu fľaše (obr. 5) a dávajte pozor, aby obe fľaše boli
bezpečne upevnené.

7. Potiahnutím popruhu cez fľašu aktivujte poistku (obr. 6) a zabezpečte popruh
pomocou suchého zipsu.

Odstránenie dvojitej súpravy fliaš so závitovým konektorom

1. Zatvorte ventily fliaš a úplne odvzdušnite systém.
2. Položte zadnú stenu vodorovne s fľašami smerujúcimi nahor.
3. Vytiahnite voľný koniec popruhu fľaše zo suchého zipsu.
4. Zodvihnutím popruhu k poistnej spone otvorte sponu a uvoľnite popruh.
5. Odpojte rozbočku hadíc od tlakového redukčného ventila a fliaš.
6. Vysuňte fľaše z redukčného ventila a vyberte ich.
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3.5.3 Test funkčnosti

VÝSTRAHA

Ak dýchací prístroj nespĺňa niektoré normy alebo parametre opísané
v testoch funkčnosti, znamená to zlyhanie systému. Nahláste chybu
vyškolenému servisnému personálu alebo sa obráťte na spoločnosť
Dräger. Nepoužívajte dýchací prístroj, kým nebude príčina zlyhania
odstránená.

Pred vykonaním testu funkčnosti zmontujte dýchací prístroj podľa popisu v časti
„Príprava na použitie“ (pozrite si časť 3.1).

Test tesnosti a test výstražnej píšťalky

1. Ak používate pľúcnu automatiku s pretlakom, stlačte tlačidlo vynulovania.
2. Pomaly a úplne otvorte ventil fľaše (proti smeru hodinových ručičiek). Počas

natlakovania systému sa môže na chvíľu spustiť zvuk píšťalky.
3. Úplne zatvorte ventil fľaše.
4. Po jednej minúte skontrolujte merač obsahu a znova otvorte ventil fľaše.

Na merači sa nesmie zobrazovať zvýšenie tlaku o viac ako 10 bar (jedno
radiálne označenie na merači). V prípade zlyhania testu tesnosti skontrolujte
a opravte prístroj (pozrite si časť 4) a potom znova zopakujte test tesnosti.

5. Úplne zatvorte ventil fľaše.
6. Kontrolujte merač obsahu a nasledujúcim spôsobom pomaly vypúšťajte tlak zo

systému:
a. Pľúcne automatiky s pretlakom – Zakryte vývod pľúcnej automatiky

dlaňou ruky. Stlačením gumeného krytu zapnite pretlak. Odvzdušnite
systém opatrným zdvíhaním ruky z vývodu pľúcnej automatiky, čím sa
tlak pomaly zníži. 

b. Pľúcne automatiky s podtlakom – Pomaly odvzdušnite systém opatrným
stlačením gumeného krytu.

7. Zvuk píšťalky sa musí spustiť pri dosiahnutí rozsahu 60 bar až 50 bar.
8. Ďalej pokračujte s odvzdušňovaním systému až do konca.
9. Ak používate pľúcnu automatiku s pretlakom, stlačte tlačidlo vynulovania.

4 Riešenie problémov
Tento návod na riešenie problémov obsahuje diagnostiku chýb a informácie
o opravách, ktoré sú určené pre používateľov dýchacieho prístroja. Ďalší postup
riešenia problémov a informácie o opravách nájdete v návode na použitie
dodanom s príslušným zariadením.

Ak návod na riešenie problémov obsahuje viac ako jednu chybu alebo riešenie,
vykonajte opravy v takom poradí, v akom sú uvedené v tabuľke.

Ak informácie o riešení chyby odporúčajú zásah servisnej služby alebo symptóm
pretrváva aj po vykonaní všetkých nápravných činností, obráťte sa na servisný
personál alebo spoločnosť Dräger.

5 Údržba 

5.1 Tabuľka údržby 

Vykonávajte údržbu a kontrolu dýchacieho prístroja vrátane nepoužívaných
prístrojov podľa údajov v tabuľke údržby. Zaznamenávajte všetky podrobnosti
o servise a testovaní. Pozrite si aj návod na použitie pľúcnej automatiky, tvárovej
masky a ďalšieho súvisiaceho príslušenstva. 

V krajine používania môže byť potrebné vykonanie doplňujúcej inšpekcie
a testovania, aby bol dodržaný súlad s vnútroštátnymi predpismi.

Symptóm Chyba Riešenie

Netesnosť vysokotlakového 
vzduchu alebo zlyhanie 
testu tesnosti

Uvoľnený alebo 
znečistený konektor

Odpojte, vyčistite 
a znova zapojte spojky 
a vykonajte test znova

Chybná hadica alebo 
komponent

Vymeňte príslušenstvo, 
ktoré máte k dispozícii 
ako náhradné diely, 
a vykonajte test znova

Unikanie vzduchu 
z pripojenia hadice 
stredného tlaku na tlakovom 
redukčnom ventile (poistný 
ventil)

Chybný O-krúžok, 
poistka, pružina alebo 
tlakový redukčný ventil

Obráťte sa na servisnú 
službu

Vysoký alebo nízky stredný 
tlak

Chybný tlakový 
redukčný ventil

Obráťte sa na servisnú 
službu

Píšťalka nefunguje správne Chyba aktivačného 
mechanizmu

Obráťte sa na servisnú 
službu

Slabý zvuk píšťalky Píšťalka je znečistená Vyčistite a vykonajte 
opätovný test píšťalky

Ťažkosti pri pripájaní alebo 
odpájaní strednotlakovej 
rýchlospojky

Znečistený konektor Odpojte, vyčistite a 
znova zapojte spojky a 
vykonajte test znova

Drsné okraje zásuvkovej 
spojky

Vymeňte hadicu so 
zásuvkovou spojkou

!
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Komponent/
systém

Činnosť Pred 
použitím

Po 
použití

Každý 
mesiac

Každý 
rok

Každých 
6 rokov

Každých 
10 rokov

Celý prístroj Vizuálna kontrola (pozrite si poznámku 1 a časť 3.5.1)

Vysvetlivky

O Dräger odporúčania

1 Ak je zariadenie znečistené, vyčistite ho. Ak bolo zariadenie vystavené škodlivinám, dezinfikujte všetky komponenty, ktoré prichádzajú do priameho a
dlhšieho kontaktu s pokožkou.

O O O

Test funkčnosti (pozrite si časť 3.5.3) O O O

Testy dýchacieho okruhu a statické testy (pozrite si poznámku 2)

2 Tieto činnosti údržby smie vykonávať len spoločnosť Dräger alebo vyškolený servisný personál. Podrobnosti testov sú opísané v technickej príručke, ktorá je určená
pre servisný personál, ktorý sa zúčastnil príslušného kurzu údržby od spoločnosti Dräger.

O

Pľúcna 
automatika

Skontrolujte, či sa na rýchlospojkách nenachádza mazivo (pozrite si 
poznámku 3)

3 Pre typ A skontrolujte O-krúžok na pľúcnej automatike; a pre typ ESA skontrolujte vonkajší povrch zásuvkovej časti rýchlospojky na pľúcnej automatike. Len pre
orientáciu, mazivo by na prstoch malo byť cítiť, ale nie vidieť. Ak je potrebné opätovné namazanie, zľahka naneste Dow Corning® Molykote® 111 (iné mazivá neboli
testované a môžu spôsobiť poškodenie vybavenia).

O

Skontrolujte, či zásuvkový prvok rýchlospojky nemá drsné okraje (pozrite si 
krok 3 v časť 3.1)

O

Oprava. Vyžiadajte si službu opravy a výmeny (REX) od spoločnosti Dräger 
(pozrite si poznámku 4)

4 Oprava každých 6 rokov sa vzťahuje na požiadavky nemeckých predpisov. Používatelia v Nemecku musia spĺňať požiadavky: predpisov pre nemecké hasičské zbory
(FwDV 7 a vfdb – RL0804) a nemecké vnútroštátne predpisy (BGR 190 alebo GUV R190 a GUV-I-8674).

O

Tlakový 
redukčný ventil

Kontrola stredného tlaku (pozrite si poznámku 2) O

Kontrola sintrového filtra (pozrite si poznámky 2 a 5)

5 V prípade viditeľného poškodenia alebo zníženia funkčnosti redukčného ventila počas kontroly prietoku vymeňte sintrový filter.

O

Kontrola O-krúžka vysokotlakového konektora (pozrite si poznámky 2 a 6)

6 V prípade viditeľného poškodenia alebo netesnosti O-krúžka počas testu funkčnosti vymeňte O-krúžok vysokotlakového konektora.

O

Oprava. Vyžiadajte si službu opravy a výmeny (REX) od spoločnosti Dräger
(pozrite si poznámky 4 a 7)

7 Ak sa dýchací prístroj používa intenzívne (napr. v školiacich strediskách), skráťte interval opravy tlakového redukčného ventila. Pri takýchto podmienkach spoločnosť
Dräger odporúča dodržiavať frekvenciu opráv menej ako každých 5 000 použití. Použitie je definované ako jedno použitie kompletnej konštrukčnej skupiny dýchacieho
prístroja, kedy používateľ dýcha vzduch zo vzduchovej fľaše. Natlakovanie systému na účel kontrol pred použitím nie je definované ako použitie prístroja.

O O

Fľaša Doplňte fľašu na správny pracovný tlak O O

Kontrola plniaceho tlaku (len uskladnené fľaše) O

Kontrola dátumu skúšky fľaše O

Opätovná certifikácia Podľa vnútroštátnych predpisov v krajine používania

Ventil fľaše Oprava V čase opätovnej certifikácie fľaše

● Pred uskladnením vložte tvárovú masku do ochranného vrecúška (vhodné
5.2 Čistenie a dezinfekcia

POZOR

Teplota pri sušení nesmie prekročiť 60 °C. Keď sú komponenty suché,
ihneď ich vyberte zo sušiaceho zariadenia. Doba sušenia
vo vykurovanom sušiči nesmie prekročiť 30 minút.

Neponárajte pneumatické alebo elektronické komponenty do čistiacich
roztokov ani vody.

Ak vo vnútri pneumatického systému dýchacieho prístroja (napr.
v pľúcnej automatike) zostane voda a následne zamrzne, prístroj
nebude fungovať. Zabráňte prieniku akýchkoľvek kvapalín a dýchací
prístroj po vyčistení dôkladne vysušte, aby ste tomu zabránili.

Informácie o vhodných čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch a ich
špecifikáciách nájdete v dokumente 9100081 na www.draeger.com/
IFU.

Pozrite si aj návod na použitie pľúcnej automatiky, tvárovej masky a ďalšieho
súvisiaceho príslušenstva.

● Používajte len čisté handričky nepúšťajúce vlákna

1. Vyčistite dýchací prístroj ručne pomocou handričky navlhčenej v čistiacom
roztoku a odstráňte všetky nečistoty.

2. Naneste dezinfekčný roztok na všetky vnútorné a vonkajšie povrchy.
3. Všetky komponenty dôkladne opláchnite čistou vodou, aby sa zmyli zvyšky

čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
4. Vysušte všetky komponenty suchou handričkou, vo vykurovanom sušiči alebo

na vzduchu.
5. V prípade potreby demontáže pneumatických alebo elektronických

komponentov sa obráťte na servisný personál alebo spoločnosť Dräger

5.2.1 Nosné popruhy – dôkladné vyčistenie

POZOR

Dôkladné vyčistenie smie vykonávať len vyškolený personál.
Demontáž dýchacieho prístroja nesmie vykonávať nevyškolený
personál, pretože hrozí poškodenie prístroja.

1. Odpojte popruhy od nosného systému a vyčistite ich jedným
z nasledujúcich spôsobov:
a. Vyčistite ich ručne v kúpeli obsahujúcom odporúčané čistiace alebo

dezinfekčné prostriedky.
b. Operte ich v práčke (pri 30 °C) s použitím vhodného pracieho

prostriedku.
2. Popruhy dôkladne opláchnite čistou vodou, aby sa zmyli zvyšky čistiacich

a dezinfekčných prostriedkov.
3. Vysušte všetky komponenty vrátane vnútorných dielov.

5.3 Údržbové práce

5.3.1 Zmena polohy merača tlaku alebo spojky stredného tlaku

Polohu merača tlaku a spojky stredného tlaku (a ďalšieho príslušenstva
namontovaného na ramenných popruhoch) je možné zmeniť podľa požiadaviek
používateľa. Vyškolený servisný personál môže umiestniť tieto komponenty
na jednu stranu alebo na obe strany oproti sebe. Pokyny na zmenu polohy
komponentov namontovaných na ramenných popruhoch nájdete v technickej
príručke.

5.3.2 Plnenie vzduchovej fľaše

VÝSTRAHA

Zdroj vzduchu musí spĺňať požiadavky na vzduch na dýchanie
v súlade so smernicou EN 12021.

Pri plnení tlakovej vzduchovej fľaše dodržiavajte návod dodaný s fľašou
a plniacim zariadením.

6 Skladovanie

6.1 Príprava na skladovanie

● Rozložte ramenné popruhy, bedrový pás a popruhy tvárovej masky.

!

!

!!
vrecúško si vyžiadajte od spoločnosti Dräger).
● Gumené hadice uložte tak, aby uhol ich ohybu nebol príliš ostrý a aby

hadice neboli napnuté, stlačené ani skrútené.

6.2 Podmienky skladovania

● Zariadenie skladujte pri teplote -15 °C až +25 °C. Zabezpečte, aby bol
priestor suchý, chránený pred prachom a nečistotami a aby v ňom
zariadenie nepodliehalo opotrebeniu alebo poškodeniu z dôvodu abrázie.
Zariadenie neskladujte na priamom slnečnom žiarení.

● Bezpečne upevnite dýchací prístroj na vyvýšený držiak, aby nemohol
spadnúť.

7 Technické údaje
Vysokotlaková spojka Štandardné G5/8” podľa EN 144-2 

(200 bar alebo 300 bar)
Tlakové vzduchové fľaše 4 litre až 9 litrov (200 bar alebo 

300 bar), 
oceľ alebo kompozitný materiál

Výstražná píšťalka Začiatok aktivácie: 60 bar až 50 bar
Stredný tlak 6 bar až 9 bar
Prevádzková teplota Rozsah teplôt podľa EN137

8 Zoznam objednávok

Opis Množstvo Objednávkový kód

Dow Corning Molykote 111 100 gramov 3331247
3364634 (A3-D-P)

Draeger Safety UK Limited
Ullswater Close Tel +44 1670 352 891
Blyth, NE24 4RG Fax +44 1670 356 266
Spojené kráľovstvo www.draeger.com
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