
Bruksanvisningi
PSS® 7000 Serien
Pressluftapparat
For din egen sikkerhet
Drägers pressluftapparater PSS® 7000-serien har en forhåndsinnstilt og plombert
reduksjonsventil. Garantien fra Dräger er ugyldig dersom de originale
plomberingsdekslene er fjernet eller brutt. Korrekt funksjon er bare sikret dersom
Dräger utfører service på og plomberer reduksjomsventilen på nytt.

● Bruk av dette pressluftapparatet krever at brukeren er opplært i og
oppmerksom på denne bruksanvisning.

● Bruk pressluftapparatet til det formålet som er angitt i denne
bruksanvisning, eller etter skriftlig bekreftelse fra Dräger.

● Bruk og vedlikehold av pressluftapparatet krever kunnskap om og
overholdelse av nasjonale regelverk, lover og standarder som gjelder i
brukerlandet for bruk av utstyr for åndedrettsvern.

● Bare opplært og kompetent personell kan inspisere og utføre service på
pressluftapparatet. Dette skal gjøres jevnlig og det skal føres logg over
inspeksjon og service.

● Bare opplært og kompetent personell kan utføre inspeksjon og fylling av de
tilhørende pressluftflaskene.

● Dräger anbefaler at det inngås en serviceavtale med Drägers lokale
avdeling eller forhandler.

● Kontakt Dräger for detaljer om brukeropplæring, vedlikeholdsskurs og
serviceavtaler. 

● Bruk bare originale Dräger reservedeler for service og vedlikehold.
● Bruk kun originalt Dräger testutstyr for service og vedlikehold.
● Meld fra til Dräger ved eventuelle feil på komponenter og/eller funksjonsfeil.
● Luften på pressluftflaskene må oppfylle kravene for pusteluft i henhold til

EN12021.

Ansvarserklæring
Garantivilkårene for Drägers pressluftapparater i PSS® 7000-serien kan fås hos
Dräger på forespørsel. Ansvaret for at apparatet fungerer på en pålitelig måte
går over til eieren eller brukeren når det er blitt utført service på apparatet eller
når det er reparert av uopplært personell (ikke ansatt eller autorisert av Dräger),
eller når apparatet ikke er brukt ihht. tiltenkt bruk.

Beskrivelse
Drägers pressluftapparater i PSS® 7000-serien har et høydejusterbart og leddet
bæresystem som gir bedre ytelse, komfort og brukervennlighet.

Ryggplaten i bæresystemet har et høyderegulerbart tverrstykke som kan
skyves i tre forhåndsinnstilte høydeinnstillinger. Når brukeren bærer apparatet,
er det fleksible dreieleddet – som befinner seg nederst på ryggplaten – i linje
med brukerens hofte. Dreieleddet beveger seg etter som brukeren vrir og bøyer
på seg, og forbedrer dermed vektfordelingen, bevegelsesfriheten og
manøvrerbarheten hos brukeren.

Variantene som er beskrevet i denne bruksanvisning, er enten utstyrt med en
reim for én enkel flaske, eller en universalreim som kan brukes i et oppsett med
enten én eller to flasker. Et T-stykke kan leveres for bruk i alternativet med to
flasker.

Se egen bruksanvisning for betjening, kontroll og testing av den elektroniske
overvåkingsenheten Bodyguard.

Tiltenkt bruk
Drägers PSS® 7000-serie, brukt sammen med godkjente lungeautomater med
tilhørende maske og pressluftflasker, gir brukeren åndedrettsvern mens han/
hun arbeider i forurenset eller gassfylt, oksygenfattig luft.

Brukstiden for utstyret avhenger av kapasiteten (volumet) på flasken(e) som er
valgt, og av brukerens pustefrekvens.

Godkjennelser
EU-standarder, retningslinjer og direktiver som dette produktet er godkjent i
samsvar med, er angitt i samsvarserklæringen (se samsvarserklæringen eller
www.draeger.com/product-certificates).

Forklaring av merking og symboler
Referer til relevante myndigheter for forklaring på godkjente symboler og merker på
utstyret. Eksempler på annen merking på komponentdeler på pusteapparatet er:

BRAC-1359 – Dräger serienummer 
08/09 – Produksjonsmåned og -år
3356812 eller R21034 – Dräger delnummer
SF – Standard trykk-kobling
LF – Lavttrykk-kobling

Bruk i eksplosjonsfarlige områder
PSS® 7000 serien er typegodkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Elektroniske del-sammenstillinger er ATEX-sertifisert.

Alle kombinasjoner er passende for bruk i farlige områder, opp til og med sone
0 og sone 20.

Tekniske data
Høytrykkstilkobling:
200 bar eller 300 bar
Standard G5/8 ihht. EN 144-2.

Tilbaketogsignal
Forhåndsinnstilt av Dräger til å aktiveres mellom 60 bar og 50 bar.

Pressluftflasker
4-liters til 9-liters flasker (200 bar eller 300 bar) leveres enten i stål eller
komposittmaterialer. Kontakt Dräger for detaljer.

Klargjøring før bruk
Opplærte og kompetente brukere av pressluftapparater må utføre følgende
prosedyrer før apparatet er klart til bruk.

Viktig merknad: Glasset på trykkmåleren kan være utstyrt med et tynt
beskyttelseslag (folie). Denne folien må fjernes før første gangs bruk.

Høyderegulering
Bæresystemets lengde kan reguleres ved tverrstykket ved skuldrene slik at det
er tilpasset lengden på brukerens overkropp. Det finnes tre markerte
innstillinger: kort (S), middels (M) og lang (L).

Når du skal stille inn lengden, skal du følge du disse instruksjonene. Se fig. 1.

● Løft apparatet opp i vertikal stilling.
● Trykk samtidig på de to fjærbelastede knappene for å låse opp tverrstykket.

Skyv tverrstykket i ønsket retning, og slipp så opp knappene. Fortsett å
skyve på tverrstykket til knappene går i lås i ønsket posisjon; S, M, eller L.

Merk: Når apparatet henger på ryggen med skulderreimene forlenget
(løse), kan reguleringen av høyden på tverrstykket utføres av en
medhjelper.
PSS®  er et registrert varemerke for Dräger
Tilkobling av én enkelt flaske
Merk: Disse instruksjonene gjelder for flaskeskrukoblinger. Montering av
en flaske-hurtigkobling er beskrevet i bruksanvisningen for tilkoblingen. 

● Inspiser og sjekk at gjengene er uskadde. Sjekk at O-ringen i stussen er på
plass og uskadd. Sjekk at sinterfilteret i stussen på reduksjonsventilen er
rent og fritt for støv og skitt.

● Legg bæremeisen horisontalt og løsne flaskereimen fullstendig. Skyv
spennen på den midtre delereimen (hvis montert) langs reimen, bort fra
spennen, for å danne en løkke.

● Før inn flasken (med ventilenden først) gjennom løkken i støttereimen fra
oversiden av ryggplaten, og skyv så flasken mens du stiller inn håndrattet
på reduksjonsventilen.

Advarsel: Forsikre deg om at håndrattet på reduksjonsventilen ikke
berører flasken, slik at det ikke oppstår skade.

● Løft flasken og ryggplaten i vertikal stilling (støttet på flaskebunnen), still inn
og skru håndrattet på reduksjonsventilen (med klokken) til du merker en
begynnende motstand. Fortsett og vri på håndrattet, kun ved hjelp av
tommel og pekefinger, til du er sikker på at det er kontakt metall-til-metall.
Ikke bruk verktøy eller stram til for hardt.

● Sett enheten tilbake i horisontal stilling, stram flaskereimen og lukk
spennen ved å trekke den ledige enden av støttereimen tilbake over flasken
for på den måten å feste flasken til ryggplaten, se fig. 3.

● Plasser og fest den løse enden av flaskestroppen til borrelåsen.

Tilkobling av to flasker
● Inspiser og sjekk at gjengene i hver flaskeventil, “T”- stykket, og håndrattet

til reduksjonsventilen er uskadde. Sjekk at O-ringen i stussen er på plass
og uskadd. Sjekk at sinterfilteret i stussen på reduksjonsventilen er rent og
fritt for støv og skitt

● Still inn og skru håndrattet på reduksjonsventilen (med klokken) på “T”-
stykket, skru til du merker en begynnende motstand. Skru så en kvart
omgang tilbake mot klokken. Ikke stram til. 

● Trekk støttereimen for flasken helt ut og skyv så spennen på den midtre
delereimen i midtstilling for å danne to løkker, se fig. 2.

● Med ryggplaten i horisontal stilling fører du den første flasken (med
ventilenden først) gjennom den første løkken i støttereimen, fra toppen av
ryggplaten, og skyver så på flasken mens du stiller inn ventilen med “T”-
stykket.

Advarsel: Forsikre deg om at håndrattet på “T”-stykket ikke berører
flasken, slik at det ikke oppstår skade.

● Still inn det første håndrattet til “T”-stykket med tilkoblingen og skru
håndrattet (med klokken) på ventilen. Stram håndrattet, kun ved hjelp av
håndkraft, og skru så tilbake en kvart omdreining mot klokken. Ikke stram
til. 

● Før inn den andre flasken (med ventilenden først) gjennom den andre
løkken i støttereimen, fra toppen av ryggplaten, og skyv ventilen mot “T”-
stykket.

● Still inn det andre håndrattet på “T”-stykket med tilkoblingen og skru
håndrattet (med klokken) på flaskeventilen. Stram håndrattet, kun ved hjelp
av håndkraft, og skru så tilbake en kvart omdreining mot klokken. Ikke
stram til. 

● Plasser flaskene midt på ryggplaten. Fest håndrattene på “T”-stykket til
flaskeventilene, kun ved hjelp av håndkraft. Skru håndrattet på
reduksjonsventilen (med klokken) til porten på “T”-stykket til du merker en
begynnende motstand. Fortsett og vri på håndrattet, kun ved hjelp av
tommel og pekefinger, til du er sikker på at det er kontakt metall-til-metall.
Ikke bruk verktøy eller stram til for hardt.

● Stram flaskereimen og lukk spennen ved å trekke den ledige enden av
støttereimen tilbake over flasken, for på den måten å feste flasken til
ryggplaten, se fig. 3.

● Plasser og fest den løse enden av flaskereimen til borrelåsen.

Sjekk før bruk
Kobling av LDV (lungeautomat) til apparatet
● For pusteapparat med mellomtrykkobling for lungeautomatventilen, koble

fra og koble til igjen hannkoblingen. For å koble til, trykk hannkoblingen inn
i hunnkoblingen til du hører et klikk. Dersom det er vanskelig å koble fra
eller koble til, se feilfinningsinformasjonen.

Se også bruksanvisningen som følger med lungeautomaten.

Viktig merknad: Følgende tester bekrefter at monteringen er riktig
utført. Disse instruksene gjelder apparater utstyrt med mekanisk
manometer. Se gjeldende bruksanvisning for andre varianter, f.eks.
Bodyguard.

Høytrykkslekkasje og fløytevarslingstest
● Kun lungeautomater med overtrykk (A, AE, ESA) – Trykk på reset-knappen

(tilbakestill) på lungeautomaten for å være sikker på at overtrykkssystemet
står på “Off” (av).

● Åpne flaskeventilen (begge ventilene hvis det dreier seg om en enhet med
to flasker) langsomt og fullstendig ved å skru ventilen(e)s håndratt (mot
klokken) til du merker motstand. Fløytevarslingsenheten vil gi fra seg en
kortvarig lyd under systemets trykkoppbygging. Les av trykket på
manometeret.
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● Steng flaskeventilen (begge ventilene hvis det dreier seg om en enhet med
to flasker) ved å vri på ventilen(e)s håndratt (med klokken) til du merker
motstand. Når ventilen er helt stengt, sjekker du straks trykket på
manometeret.

● Etter ett minutt ser du på manometeret og åpner deretter flaskeventilen/e
igjen. Viseren på manometeret må ikke vise en trykkøkning/trykkfall på mer
enn 10 bar (10 bar er akseptabelt), tilsvarende én radialmarkering på
manometerskiven.

● Fortsett til test av fløytevarslingsenheten.
● Mens du holder manometeret i én hånd, lukker du langsomt

flaskeventilen(e) helt til du merker motstand.
● A, AE og ESA lungeautomater – Dekk stussen på lungeautomaten med

håndflaten. Trykk midt på gummidekselet for å aktivere overtrykket. Slipp ut
trykket i systemet sakte ved å løfte håndflaten gradvis fra stussen på
lungeautomaten og oppretthold en sakte nedgang i trykket.

● N – Slipp ut trykket i systemet sakte ved å trykke midt på gummidekselet.
● Følg med på manometeret etter hvert som trykket synker. Fløyten skal

begynne å fungere og høres mellom følgende trykkverdier:

Testparameter – 60 bar til 50 bar.

Merk: Høres ikke fløyten ved det forhåndsinnstilte trykket, må apparatet
leveres til Dräger Service

● Når systemet er tomt for luft, aktiverer du lungeautomatens avfunksjon (A,
AE og ESA) for å være sikker på at overtrykkssystemet er av.

Koble lungeautomaten (LDV) til masken
● Utvid (åpne) maskestroppene. Se også bruksanvisningen som leveres med

masken.

Bruk
Sette på apparatet
Sikkerhetsanmerkning: Dette apparatet skal bare brukes av
ekspertpersonell som har fått grundig opplæring i korrekt bruk av
apparatet.

● Tilpass og innstill om nødvendig tverrstykket på ønsket brukerhøyde.
● Løsne skulderstroppene og hoftestroppen og ta på deg apparatet. Overfør

utstyrets vekt til skuldrene ved å trekke i skulderstroppene. Ikke stram til.
Sjekk at ingen av skulderstroppene er vridd.

● Fest spennen på magebeltet. Dra endene på magebeltet framover (fig. 4)
til polstringen sitter sikkert og behagelig på hoftene. Stikk stroppeendene
inn mellom kroppen og polstringen.

● Trekk i skulderremmene til pusteapparatet hviler sikkert og behagelig på
hoftene. Ikke stram for hardt. Trekk stroppholderne ned for å låse
stroppene (fig 5).

● Løsne hodestroppene på masken helt, mens midtstroppen beholdes i
stilling. Plasser nakkestroppen over nakken.

● Aktiver lungeautomatens avfunksjon for å sikre at overtrykkssystemet er
skrudd av.

Viktig merknad: Se bruksanvisningene som gjelder for hver enkelt
variant, f.eks. Bodyguard.

● Åpne flaskeventilen(e) sakte, men fullstendig for å bygge opp
systemtrykket. Les av manometeret.

Merk: Når systemet er oppsatt med to flasker, åpner du begge
flaskeventilene helt.

Sette på masken
Se bruksanvisningen som følger med masken.

I bruk
● Les regelmessig av manometeret for å sjekke gjenværende trykk i

flasken(e).
● Fløyten vil lyde ved forhåndsinnstilt trykk i fløytevarslingsenheten – forlat

fareområdet raskest mulig. Brukeren bør befinne seg i et sikkert område før
fløyten begynner å lyde.

● Så snart han/hun er etablert i et sikkert område, skal personen melde seg
hos kontrollpersonell for apparatet.

Etter bruk
Ta av apparatet
Sikkerhetsadvarsel: Ikke ta av apparatet før du har nådd sikker
pustesone, utenfor fareområdet.

● Løft og trekk spennene på maskens hodestropper fremover slik at stroppene
forlenges. Når forseglingen mot ansiktet brytes, aktiverer du avfunksjonen på
lungeautomaten (kun PP) for å forsikre deg om at overtrykkssystemet er av.
Fortsett med å ta av masken. Pust normalt. La masken henge rundt halsen i
nakkestroppen.

● Steng flaskeventilen(e) til du merker en motstand, dvs. til ventilen er helt
lukket. Trykk midt på gummidekselet på lungeautomaten for å frigjøre luft
fra systemet. Aktiver avfunksjonen på lungeautomaten (bare A, AE og
ESA) for å skru overtrykket av.

● Åpne hoftebeltets spenne for å løsne hoftebeltet. Løft skulderremmenes
ender for å løsne remholderne (fig. 5) og løft så spennene for å løsne
remmene. 

● Ta av nakkestroppen til masken og løft så apparatet fra skuldrene. Sett apparatet
forsiktig ned på et trygt sted. Ikke slipp apparatet ned.

Vedlikehold
Etter bruk, se også tabellen for test- og vedlikeholdsintervaller.

Sikkerhetsadvarsel: Luftfen må oppfylle kravene for pusteluft i
henhold til EN12021.

Ta av enhet med én enkelt flaske
Sikkerhetsadvarsel: Flaskeventilen må være stengt og systemet tømt
for trykk før det gjøres noe forsøk på å ta av flasken.

● Løsne enden av flaskereimen fra borrelåsen, og løft reimen mot spennen
for å åpne og frigjøre spennen. Løsne reimen fra spennen.

● Skru opp håndrattet på flaskeventilen. Løft og skyv flasken forsiktig bort fra
reduksjonsventilen og mot toppen av ryggplaten samtidig som du passer på
at flasken ikke skrapes opp eller skades. Ta av flasken fra apparatet. 

● Gjør flasken klar til å kontrolleres og fylles på nytt. Se bruksanvisningene for
montering av flasker med ventil, og legg merke til alle advarsler.

Ta av enhet med to flasker
Sikkerhetsadvarsel: Flaskeventilene må være stengt og systemet
tømt for trykk før det gjøres noe forsøk på å ta av flaskene.

● Løsne enden av flaskereimen fra borrelåsen, og løft reimen mot spennen
for å åpne og frigjøre spennen. Løsne reimen fra spennen.

● Skru opp håndrattet til reduksjonsventilen fra “T”-stykket. Løft og skyv
forsiktig flaskenes “T”-stykkeoppsett bort fra reduksjonsventilen samtidig
som du passer på at flaskene ikke skades.

● Skru opp håndrattet til “T”-stykket fra begge flaskeventilene. 
● Gjør flaskene klare til å kontrolleres og fylles på nytt. Se bruksanvisningen

for montering av flasker med ventil, og legg merke til alle advarsler.
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Bruksanvisningi
PSS® 7000 Serien
Pressluftapparat
Visuell kontroll
● Før apparatet brukes på nytt, skal det utføres en etterbrukskontroll. Sjekk

tilstanden på:
● Bæresystemet. Undersøk apparatet for mulig skade. Trekk alle

selestroppene ut i full lengde.
● Alle reimer, spenner og seler.
● Ventiler, slanger, koblinger og flaske(r).
● Se gjeldende bruksanvisning for lungeautomat (LDV), maske, og

Bodyguard

Rengjøring og desinfisering
Sikkerhetsmerknad: Ikke overstig 60 °C i tørker og fjern komponentene fra
tørkeren straks de er tørre. Tørketiden i en oppvarmet tørker skal ikke
overskride 30 minutter.

Sikkerhetsmerknad: Ikke senk pneumatiske eller elektriske komponenter
i rengjøringsmidler eller vann.

Sikkerhetsmerknad: Hvis vann samles opp og fryser inni det pneumatiske
systemet til pusteutstyret (sånn som -lungeautomaten) vil kapasiteten
reduseres. Hindre en hver væske i å trenge inn og tørk -pressluftapparatet
grundig etter rengjøring for å hindre dette.

For informasjon om passende rengjørings- og desinfiseringsmidler
og spesifikasjonene, se dokument 9100081 på www.draeger.com/
IFU.

Vennligst se også bruksanvisningen for bruken av-lungeautomaten,
ansiktsmasken og annet tilhørende utstyr.

Manuell rengøjring av pusteutstyret

● Bruk kun rene lofrie kluter

● Rens -pressluftapparatet for hånd med en klut fuktet med
rengjøringsmiddel for å fjerne grov smuss.

● Eksponer alle interne og eksterne overflater for desinfeksjonsløsning.
● Rengjør alle komponenter grundig med rent vann for å fjerne alle

rengjørings- og desinfeksjonsmidler.
● Tørk alle komponentene ved bruk av en tørr klut, i en tørker eller i varm luft.
● Kontakt servicepersonell eller Dräger hvis det er nødvendig å demontere

pneumatisk eller elektriske komponenter.

Merk: Monter dem på ryggplaten og selen. Ved montering av pneumatikk,
pass på at mellomtrykk-slangen (MP) med kupling (1,Fig 6) ligger over
spennen på skulderstroppen (2, Fig 6).

-Seletøy – Grundig rengjøring

Sikkerhetsmerknad: Grundig rengjøring skal kun utføres av passende
opplært personell. Demontering av -pressluftapparatet som utføres av
personell som ikke er opplært er ikke tillatt og kan skade apparatet.

● Fjern -seletøyet fra bæresystemet og rengjør ved bruk av en av følgende
metoder:
a. Rengjør for hånd ved å bløtlegge og bruke anbefalte rengjørings- eller

desinfeksjonsmidler.
b. Vask i maskin (ved 30 °C) med egnet rengjøringsmiddel.

● Rengjør -seletøyet grundig med rent vann for å fjerne alle rengjørings- og
desinfeksjonsmidler.

● Tørk alle komponentene inkludert interne deler.

Lagring
Forberedelse til lagring
● Forleng skulderremmene, hoftebeltet og stroppene på ansiktsmasken.
● For oppbevaring settes ansiktsmasken i en beskyttelsesveske (kontakt

Dräger for å skaffe en passende veske).
● Legg gummislanger på en slik måte at de ikke bøyes for hardt og at slangen

ikke er strukket, under trykk eller vridd.

Lagringsforhold
● Oppbevar utstyret mellom -15 °C og +25 °C. Forsikre deg om at

omgivelsene er tørre, rene og ikke utsetter utstyret for slitasje eller skade.
Ikke lagre utstyret i direkte sollys.

● Fest -pressluftapparatet til et fast punkt for å forhindre at det faller.

Feilretting
Feilrettingsveiledningen viser feildiagnoser og reparasjonsinformasjon som
brukere av apparater kan benytte seg av. Videre feilretting og
reparasjonsinformasjon er tilgjengelig i Bruksanvisningen som medfølger
gjeldende utstyr.

Når feilrettingsveiledningen viser mer enn en feil eller utbedring, utføres
reparasjoner i samme rekkefølge som i tabellen.

Kontakt servicepersonell eller Dräger når informasjonen om utbedringer
indikerer at det kreves service, eller hvis symptomene fortsetter etter alle
utbedringer er forsøkt.

Symptom Feil Utbedring

Høytrykk-lekkasje eller feil 
ved lekkasjetest

Løs eller tilsmusset 
kobling

Koble fra, rengjør og 
koble på koblingene igjen 
og test på nytt

Feil ved slange eller 
komponent

Bytt ut tilbehør som 
brukeren er tillatt å bytte 
og test på nytt

Luftlekkasje fra 
mellomtrykk-
slangekobling ved 
reduksjonsventilen 
(sikkerhets-
avlastningsventil)

Feil på O-ring, holder, fjær 
eller trykkreduksjonsventil

Serviceoppgave

Høyt eller lavt mellom-
trykk

Feil ved reduksjonsventil Serviceoppgave

Dårlig lyd i fløyten Fløyten er tilsmusset Rengjør fløyten og test på 
nytt

Fløyten fungerer ikke 
korrekt

Feil ved 
aktiveringsmekanisme

Serviceoppgave

Problemer med å koble til 
eller koble fra 
mellomtrykks 
hurtigkobling

Skittent 
apparatkoblingsstykke

Koble fra, rengjør og 
koble på koblingene igjen 
og test på nytt

Grading på 
hannkoblingen

Skift ut slangen med 
hannkobling
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Med forbehold om endringer
Vedlikehold
Service og test av -pressluftapparatet, inkludert apparat som ikke er i bruk, i henhold til vedlikeholdstabellen. Loggfør all service og testing. Vennligst se også
bruksanvisningen for bruken av -lungeautomat, ansiktsmasken og annet tilhørende utstyr.

Ekstra ettersyn og testing kan være nødvendig, avhengig av nasjonale regler i landet utstyret benyttes i.

Merknader

o Drägers anbefalinger

1. Rengjør utstyret dersom det er skittent. Dersom utstyret har vært utstyrt for skadelige stoffer, desinfiser alle komponenter som kommer i direkte og langvarig
kontakt med huden.

2. Disse vedlikeholdsoppgavene skal kun utføres av Dräger eller opplært servicepersonell. Informasjon om testene finnes i den tekniske manualen som utstedes
til servicepersonell som har deltatt på relevant Dräger vedlikeholdskurs.

3. For type A, sjekk o-ringen på lungeautomaten. For type ESA, sjekk ytre overflate av hanndelen av innskyvnings-apparatkoblingsstykket på lungeautomaten.
Som regel bør smøremiddelet kunne kjennes på fingrene, men ikke synes. Dersom det er nødvendig å smøre om igjen, påfør tynt Dow Corning®

Molykote® 111 (andre smøremidler er ikke testet og kan skade utstyret).

4. Overhaling hvert 6. år gjelder kun utstyr underlagt tyske regler. Brukere i Tyskland må oppfylle disse kravene:
○ Tyske regler for brannvesen (FwDV 7 og vfdb - RL0804)
○ Tyske nasjonale regler (BGR 190 eller GUV R190 og GUV-1-8674).

5. Skift sinterfilteret hvis et tap av reduksjonsventilens ytelse merkes under en gjennomstrømningstest eller det er synlig skadet.

6. Skift ut O-ringen på høyttrykkskoblingen hvis den viser seg å være lekk under funksjonstest eller når O-ringen har synlige skader.

6 Hvor -pressluftapparatet utsettes for bruk på høyt nivå (under opplæring osv.), reduseres overhalingsperioden for -reduksjonsventilen. Under slike
forhold anbefaler Dräger at overhalingsfrekvensen bør være mindre enn 5000 bruksomganger. En bruksomgang regnes som en enkelt gangs bruk
av det fullt monterte pusteutstyret der brukeren puster luft fra -pressflasken. System-trykksetting som del av tester før bruk regnes ikke med.

Bestillingsliste

Komponent/
system

Oppgave Før bruk Etter bruk Hver 
måned

Hvert år Hvert 6. 
år

Hvert 10. 
år

Komplett apparat Visuelt ettersyn (se Merknad 1) o o o

Funksjonstesting o o o

Pustesyklus og statisk test (se Merknad 2) o

-Lungeautomat Kontroller innskyvnings-apparatkoblingsstykker for smøremiddel (se 
Merknad 3)

o

Kontroller hann-elementet på hurtigkoblingen for grading (se Kobling av 
LDV (lungeautomat) til apparatet)

o

Overhaling. Kontakt Dräger Sevice (REX) for reparasjon (se Merknad 4) o

-Reduksjonsventil -Mellomtrykk-kontroll (se Merknad 2) o

Kontroller sinterfilteret (se Merknad 2 og Merknad 5) o

Kontroller O-ring på høytrykkskoblingen (se Merknad 2 og Merknad 6) o

Overhaling. Kontakt Dräger Sevice (REX) for reparasjon 
(se Merknad 4 og Merknad 7)

o o

Flaske -Fyll opp flasken igjen til maksimalt arbeidstrykk o o

Kontroller - trykk (bare lagrede flasker) o

Kontroller flaskens testdato o

Resertifisering I henhold til nasjonale forskrifter i brukslandet

Flaskeventil Overhaling Når flaske resertifiseres

Beskrivelse Mengde Bestillingskode

Dow Corning® Molykote® 111 100 gram 3331247
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Ullswater Close Tel. +44 1670 352 891
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