
Serija PSS® 7000
Samostojni dihalni aparat Navodila za uporaboi
Za vašo varnost
Serija PSS® 7000 Dräger samostojnega dihalnega aparata vključuje
prednastavljen in zatesnjen regulator tlaka. Garancija proizvajalca Dräger
se razveljavi, če pride do poseganja, odstranjevanja ali poškodovanja
originalnih tesnilnih pokrovov na enoti. Ustrezno delujoče stanje je
zagotovljeno, samo če regulator tlaka servisira in ponovno zatesni družba
Dräger.

● Uporaba samostojnega dihalnega aparata zahteva izobraževanje
uporabnika in upoštevanje teh navodil za uporabo.

● Samostojni dihalni aparat uporabljajte samo v namene, ki so navedeni
v teh navodilih, oziroma v namene, ki jih je pisno potrdila družba
Dräger.

● Uporaba samostojnega dihalnega aparata zahteva poznavanje in
upoštevanje nacionalnih predpisov, zakonov in standardov, ki v državi
uporabe urejajo uporabo aparata za zaščito dihal.

● Pregled in servisiranje opreme lahko v rednih intervalih izvaja samo
usposobljeno strokovno osebje. Poleg tega je treba voditi tudi zapisnik
takšnih pregledov in servisov.

● Pregled in polnjenje jeklenk s stisnjenim zrakom lahko izvaja samo
usposobljeno strokovno osebje.

● Družba Dräger priporoča, da s podružnico ali agentom družbe Dräger
sklenete pogodbo za opravljanje servisnih storitev.

● Glede podrobnosti o izobraževanjih uporabnikov, servisnih
izobraževanjih in pogodbah za opravljanje servisnih storitev se obrnite
na družbo Dräger. 

● Za servisiranje in vzdrževanje uporabljajte samo originalne rezervne
dele družbe Dräger.

● Za servisiranje in vzdrževanje uporabljajte samo originalno preizkusno
opremo družbe Dräger.

● V primeru napake ali okvare komponente obvestite družbo Dräger.
● Oskrba z zrakom mora izpolnjevati zahteve zraka za dihanje glede na

standard EN 12021.

Izjava o odgovornosti
Za garancijske pogoje in določila za Serija PSS® 7000 Dräger
samostojnega dihalnega aparata se obrnite na družbo Dräger. V primeru,
da aparat servisira ali popravlja neprimerno usposobljeno osebje (ki ni
zaposleno v družbi Dräger oz. nima njihovega pooblastila) ali se uporaba
aparata ne sklada z namenom uporabe, se odgovornost za zanesljivo
delovanje aparata prenese na lastnika ali uporabnika.

Opis
Serija PSS® 7000 Dräger samostojnega dihalnega aparata ima po višini
nastavljiv in gibljiv sistem za prenašanje, ki omogoča boljšo zmogljivost,
večje udobje in enostavno uporabo, kar se pozna pri manjši utrujenosti
uporabnika.

Zadnja plošča sistema za prenašanje vključuje po višini nastavljiv drsni
pas s tremi nastavitvami višine. Ob nošenju samostojnega dihalnega
aparata je prilagodljiv zgib na dnu zadnje plošče poravnan z boki
uporabnika. Zgib se premika skladno s pregibanjem in gibanjem
uporabnika, kar izboljša razporeditev teže, svobodo gibanja in okretnost
uporabnika.

Različice, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, so opremljene z
enojnim paščkom za jeklenko ali z univerzalnim paščkom za jeklenko, ki
lahko sprejme eno ali dve jeklenki. Če imate dve jeklenki, je na voljo
razdelilnik za cev.

Glede delovanja, upravljanja in preizkušanja elektronske nadzorne enote
(Bodyguard) si oglejte ustrezna navodila za uporabo.

Namen uporabe
Serija PSS® 7000 Dräger samostojnega dihalnega aparata omogoča
uporabniku zaščito dihal pri delu v kontaminiranem okolju ali v plinastem
okolju s pomanjkanjem kisika, ko se uporablja z odobrenim ventilom
dihalnega aparata in povezano celoobrazno masko ter kombinacijo
jeklenk(e) s stisnjenim zrakom.

Čas delovanja aparata je odvisen od zmogljivosti (prostornine) izbranih
jeklenk in od hitrosti dihanja uporabnika.

Odobritve
Evropski standardi, smernice in direktive, po katerih je odobren ta izdelek,
so navedene v izjavi o skladnosti (glejte izjavo o skladnosti ali
www.draeger.com/product-certificates).

Obrazložitev oznak in simbolov
Za razlago simbolov in oznak odobritvenih organov na opremi se obrnite
na ustrezne organe. Primeri drugih oznak na sestavnih delih dihalnega
aparata: 

BRAC-1359 – Serijska številka Dräger
08/09 – Mesec in leto izdelave
3356812 ή R21034 – Številka dela Dräger
SF – Spojka s standardno silo
LF – Spojka z majhno silo

Uporaba v potencialno eksplozivnih okoljih
Serija PSS® 7000 je preverjeno primerna za uporabo v potencialno
eksplozivnih okoljih. Elektronski podsklopi izpolnjujejo zahteve direktive
ATEX.

Vse kombinacije so primerne za uporabo v nevarnih okoljih, vključno s
conama 0 in 20.

Tehnični podatki
Visokotlačna povezava:
200 barov ali 300 barov
Standardni G5/8 v skladu s standardom EN 144-2.

Enota z opozorilno piščalko
Prednastavljeno s strani družbe Dräger za aktivacijo med 60 bari in 50 bari.

Jeklenke s stisnjenim zrakom
Jeklenke (200 barov ali 300 barov) s prostornino od 4 do 9 litrov so na voljo
v jekleni ali kompozitni različici. Za podrobnejše informacije se obrnite na
družbo Dräger.

Priprava na uporabo
Pred uporabo aparata morajo strokovni in usposobljeni uporabniki
samostojnih dihalnih aparatov izvesti naslednje postopke.
PSS® je blagovna znamka družbe Dräger
Pomembna opomba: Številčnica manometra je lahko prekrita s
tanko, mehko, zaščitno folijo. To je treba pred prvo uporabo
odstraniti.

Nastavitev višine
Dolžino sistema za prenašanje je mogoče prilagoditi in jo pri ramenskem
pasu nastaviti tako, da ustreza dolžini uporabnikovega trupa. Na voljo so tri
nastavitve velikosti, ki so označene z oznakami Short (S), Medium (M) in
Long (L).

Pri nastavitvi dolžine trupa upoštevajte naslednja navodila. Glejte Slika 1.

● Aparat dvignite v navpični položaj.
● Hkrati pritisnite oba vzmetna gumba, da sprostite ramenski pas. Pas

premaknite v želeno smer, nato pa sprostite gumba. Še naprej
premikajte pas, dokler se gumba ne zaskočita in ga zakleneta v
želenem položaju
(S, M ali L).

Opomba: Med nošenjem kompleta lahko višino nastavi pomočnik, če
so nastavitveni paščki izvlečeni (razrahljani).

Namestitev ene jeklenke
Opomba: Naslednja navodila veljajo za priključek za jeklenko z
navojem. Namestitev priključka za jeklenko za hitri priklop je
podrobneje razložena v navodilih za uporabo priključka za hitri
priklop. 

● Preglejte in preverite, da navoja v vhodu ventila na jeklenki in v ročnem
kolesu regulatorja tlaka nista poškodovana. Preverite, ali je okroglo
tesnilo tlačnega priključka v ustreznem položaju in nepoškodovano.
Preverite, ali je odprtina do sintranega filtra v visokotlačnem priključku
regulatorja tlaka čista in nekontaminirana.

● Nosilno ogrodje položite vodoravno in popolnoma izvlecite pašček za
jeklenko. Zaponko sredinskega ločilnega paščka (če je nameščen)
potisnite vzdolž paščka proč od zaponke, da ustvarite zanko. 

● Vstavite jeklenko (najprej konec z ventilom) skozi zanko pomožnega
paščka z zgornje strani zadnje plošče, nato pa potisnite jeklenko tako,
da ventil poravnate z ročnim kolesom regulatorja tlaka.

Pozor: Da bi preprečili škodo, se priključek ročnega kolesa
regulatorja tlaka ne sme dotikati jeklenke.

● Jeklenko in zadnjo ploščo dvignite v navpični položaj (oprto na eni
strani jeklenke), poravnajte in privijte (v desno) ročno kolo regulatorja
tlaka v vhod ventila, dokler ne začutite prvega odpora. Nadaljujte s
privijanjem ročnega kolesa s palcem in kazalcem, dokler ne začutite
stika med kovinskima površinama – ne uporabljajte orodja in ne
zategnite preveč.

● Enoto postavite nazaj v vodoravni položaj, skrajšajte pašček za
pritrditev jeklenke in aktivirajte mehanizem zaponke tako, da povlečete
prosti konec pomožnega paščka nazaj prek jeklenke, ki jo na ta način
pritrdite na zadnjo ploščo – glejte Slika 3.

● Prosti konec paščka za pritrditev jeklenke pritrdite z ježkom.

Namestitev dveh jeklenk
● Preglejte in preverite, da navoji v vhodih ventilov na jeklenkah, v

razdelilniku za cev in v ročnem kolesu regulatorja tlaka niso
poškodovani. Preverite, ali je okroglo tesnilo visokotlačnega priključka
v ustreznem položaju in nepoškodovano. Preverite, ali je odprtina do
sintranega filtra v visokotlačnem priključku čista in nekontaminirana.

● Poravnajte in privijte (v desno) ročno kolo regulatorja tlaka v sredinski
vhod razdelilnika za cev, dokler ne začutite prvega odpora – nato pa
ga odvijte v levo za četrtino obrata. Ne zategujte. 

● Popolnoma podaljšajte pašček za pritrditev jeklenke, nato pa potisnite
zaponko sredinskega ločilnega paščka v sredinski položaj, da
ustvarite dve zanki – glejte Slika 2.

● Ko je zadnja plošča v vodoravnem položaju, vstavite prvo jeklenko
(najprej konec z ventilom) skozi prvo zanko pomožnega paščka z
zgornje strani zadnje plošče, nato pa potisnite jeklenko tako, da ventil
poravnate z razdelilnikom za cev.

Pozor: Da bi preprečili škodo, se priključka ročnega kolesa
razdelilnika za cev ne smeta dotikati jeklenke.

● Poravnajte prvo ročno kolo razdelilnika za cev z vhodom ventila in
privijte (v desno) ročno kolo v ventil. Zategnite ročno kolo – samo s
prsti – nato pa ga odvijte v levo za četrtino obrata. Ne zategujte. 

● Vstavite drugo jeklenko (najprej konec z ventilom) skozi drugo zanko
pomožnega paščka z zgornje strani zadnje plošče, nato pa potisnite
ventil proti razdelilniku za cev.

● Poravnajte drugo ročno kolo razdelilnika za cev z vhodom ventila in
privijte (v desno) ročno kolo v ventil na jeklenki. Zategnite ročno kolo –
samo s prsti – nato pa ga odvijte v levo za četrtino obrata. Ne
zategujte. 

● Jeklenki na sredini poravnajte z zadnjo ploščo. Zategnite ročni kolesi
razdelilnika za cev z ventiloma na jeklenkah – samo s prsti. Privijte (v
desno) ročno kolo regulatorja tlaka v vhod razdelilnika za cev, dokler
ne začutite prvega odpora. Nadaljujte s privijanjem ročnega kolesa s
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palcem in kazalcem, dokler ne začutite stika med kovinskima
površinama – ne uporabljajte orodja in ne zategnite preveč.

● Skrajšajte pašček za pritrditev jeklenke in aktivirajte mehanizem
zaponke tako, da povlečete prosti konec pomožnega paščka nazaj
prek jeklenke, ki jo na ta način pritrdite na zadnjo ploščo – glejte
Slika 3.

● Prosti konec paščka za pritrditev jeklenke pritrdite z ježkom.

Pregledi pred delovanjem
Priključitev ventila dihalnega aparata na aparat
● Pri dihalnem aparatu s srednjetlačno spojko za pljučni avtomat

odklopite in nato priklopite moško spojko. Za priklop pritisnite moško
spojko v žensko, da se razločno sliši klik. Če obstaja kakršnakoli
težava pri odklapljanju ali priklapljanju, glejte informacije o
odpravljanju napak.

Glejte tudi navodila za uporabo, ki so priložena ventilu dihalnega aparata.

Pomembna opomba: Z naslednjimi preizkusi boste preverili
celovitost sklopa. Ta navodila veljajo za aparat z mehanskim
manometrom. Glejte ustrezna navodila za uporabo, priložena
različicam, kot je na primer Bodyguard.

Preverjanje visokotlačnega uhajanja in opozarjanja s
piskanjem
● Samo ventili dihalnega aparata s pozitivnim tlakom (A, AE ESA) –

Pritisnite gumb za ponastavitev ventila dihalnega aparata, da
zagotovite, da je pozitivni tlak izklopljen (“Off”).

● Počasi in popolnoma “odprite” ventil na jeklenki (ali oba ventila, če
imate dve jeklenki) tako, da zavrtite ročno kolo ventila (v levo), dokler
ne začutite odpora. Med spreminjanjem tlaka v sistemu se začasno
oglasi enota z opozorilno piščalko. Preverite vsebino jeklenke (tlak) na
manometru.

● “Zaprite” ventil na jeklenki (ali oba ventila, če imate dve jeklenki) tako,
da zavrtite ročno kolo ventila (v desno), dokler ne začutite odpora. Ko
je ventil popolnoma zaprt, takoj preverite tlak s pomočjo manometra.

● Po minuti poglejte na manometer in nato “znova odprite” ventil(e) na
jeklenki – kazalec manometra bi moral zdaj kazati za več kot 10 barov
višji tlak (10 barov je še sprejemljivo), kar je ena oznaka na številčnici
manometra.

● Nadaljujte s preverjanjem opozorilne enote s piščalko
● Medtem ko v roki držite manometer, počasi povsem “zaprite” ventil na

jeklenki, dokler ne začutite odpora.
● Ventili dihalnega aparata A, AE in ESA – Z dlanjo pokrijte izhod

ventila dihalnega aparata. Pritisnite sredino gumijastega pokrova, da
vključite (“On”) pozitivni tlak. Počasi odzračite sistem tako, da previdno
umaknete dlan z izhoda ventila dihalnega aparata in tako ohranite
postopno nižanje tlaka.

● N – Počasi odzračite sistem tako, da previdno pritisnete sredino
gumijastega pokrova.

● Med padanjem tlaka opazujte manometer. Piščalka bi se morala
oglasiti med naslednjimi vrednostmi tlaka:

Parameter preizkusa – od 60 barov do 50 barov.

Opomba: Če se piskanje ne oglasi ob prednastavljenem tlaku, vrnite
aparat na servis družbe Dräger

● Ko je sistem odzračen, ponastavite ventil dihalnega aparata (A, AE in
ESA), da zagotovite, da je pozitivni tlak izklopljen (“Off”).

Priključitev ventila dihalnega aparata na celoobrazno
masko
● Popolnoma podaljšajte (odprite) naglavne paščke. Glejte tudi navodila

za uporabo, ki so priložena celoobrazni maski.

Uporaba
Namestitev aparata
Varnostna opomba: napravo lahko nosi samo strokovno osebje, ki je
popolnoma usposobljeno za ustrezno uporabo naprave.

● Po potrebi prilagodite in nastavite pasove glede na zahtevano višino
uporabnika.

● Razrahljajte naramnici in pas in obesite enoto prek telesa. Vso težo
sistema prevzemite na svoja ramena tako, da povlečete naramnici. Ne
zategujte. Preverite, da oblazinjeni naramnici nista zaviti.

● Zapnite pasno zaponko. Povlecite konca paščkov naprej (Slika 4),
dokler ni oblazinjeni del pasu tesno in udobno nameščen prek vaših
bokov. Konca pasu zataknite med svoje telo in oblazinjeni del pasu.

● Povlecite naramnico navzdol, dokler ni naprava varno in udobno na
vaših bokih. Ne zategnite preveč. Povlecite zategovalna paščka
navzdol, da pritrdite konca paščkov (Slika 5).

● Popolnoma razrahljajte naglavne trakove celoobrazne maske in
pustite sredinski pašček v položaju. Ovratni pašček napeljite za
vratom.

● Ponastavite ventil dihalnega aparata, da zagotovite, da je pozitivni tlak
izklopljen (“Off”).

Pomembna opomba: Glejte ustrezna navodila za uporabo, priložena
različicam, kot je na primer Bodyguard.

● “Odprite” ventil(e) jeklenke, da sistem obremenite s tlakom. Poglejte
na manometer.

Opomba: Če imate dve jeklenki – popolnoma odprite oba ventila na
jeklenkah.

Namestitev celoobrazne maske
Glejte navodila za uporabo, ki so priložena celoobrazni maski.

Med uporabo
● Redno poglejte na manometer, da preverite tlak, ki je ostal v jeklenki

oz. jeklenkah.
● Ob prednastavljenem tlaku opozorilne enote s piščalko se bo oglasilo

piskanje – po najkrajši poti zapustite nevarno območje. Uporabnik
mora biti že na varnem, ko se oglasi piskanje.

● Ko ste enkrat na varnem, se javite osebju, ki bo pregledalo dihalni
aparat.

Po uporabi
Odstranitev aparata
Varnostno opozorilo: Ne snemite aparata, dokler niste na varnem,
proč od nevarnosti.

● Dvignite in povlecite naprej vse spodnje zaponke na paščkih
celoobrazne maske – podaljšajte paščke. Ko maska ni več zatesnjena
na obrazu, ponastavite ventil dihalnega aparata (samo pozitivni tlak),
da zagotovite, da je pozitivni tlak izklopljen. Nadaljujte s snemanjem
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celoobrazne maske. Normalno dihajte. Celoobrazno masko pustite
viseti okrog vratu na ovratnem paščku.

● “Zaprite” ventil(e) na jeklenki, dokler ne začutite odpora, tj. dokler ni
ventil popolnoma zaprt. Pritisnite sredino gumijastega pokrova ventila
dihalnega aparata, da odzračite sistem. Ponastavite ventil dihalnega
aparata (samo A, AE in ESA), da izklopite pozitivni tlak.

● Odpnite pasno zaponko, da sprostite pas. Dvignite konca naramnic, da
odpnete zategovalna paščka (Slika 5), nato pa dvignite zaponki na
naramnicah, da razrahljate naramnici.

● Odstranite ovratni pašček celoobrazne maske s svojega vratu in nato
snemite aparat s svojih ramen. Previdno odložite aparat na varno.
Pazite, da vam aparat na pade iz rok.

Vzdrževanje
Po uporabi si oglejte tudi razpredelnico v razdelku Vzdrževanje in intervali
preverjanja

Varnostno opozorilo: Oskrba z zrakom mora izpolnjevati zahteve
zraka za dihanje glede na standard EN 12021.

Odstranitev ene jeklenke
Varnostno opozorilo: Ventil na jeklenki mora biti zaprt in sistem
odzračen, preden poskušate odstraniti jeklenko.

● Odstranite prosti konec paščka za jeklenko z ježka in dvignite pašček
proti zaponki, da jo odprete in sprostite napetost. Sprostite pašček iz
zaponke.

● Odvijte ročno kolo iz ventila na jeklenki. Dvignite in previdno potisnite
jeklenko proč od regulatorja tlaka in proti vrhu zadnje plošče ter pri tem
pazite, da ne opraskate ali poškodujete jeklenke. Odstranite jeklenko
z aparata. 

● Dogovorite se za pregled in “polnjenje” jeklenke. Glejte navodila za
uporabo sklopa jeklenk z ventili in upoštevajte vsa varnostna
opozorila.

Odstranitev dveh jeklenk
Varnostno opozorilo: Ventila na jeklenkah morata biti zaprta in sistem
odzračen, preden poskušate odstraniti jeklenki.

● Odstranite prosti konec paščka za jeklenko z ježka in dvignite pašček
proti zaponki, da jo odprete in sprostite napetost. Sprostite pašček iz
zaponke.

● Odvijte ročno kolo regulatorja tlaka iz razdelilnika za cev. Dvignite in
previdno potisnite jeklenki/razdelilnik za cev proč od regulatorja tlaka
in pri tem pazite, da ne opraskate ali poškodujete jeklenk na priključku
regulatorja tlaka.

● Odvijte ročni kolesi razdelilnika za cev iz obeh ventilov na jeklenkah. 
● Dogovorite se za pregled in “polnjenje” jeklenk. Glejte navodila za

uporabo sklopa jeklenk z ventili in upoštevajte vsa varnostna
opozorila.

Vizualni pregled
● Preden znova uporabite aparat, opravite pregled po uporabi. Preverite

celovitost:
● sistema za prenašanje. Preglejte morebitne poškodbe aparata.

Popolnoma podaljšajte vse paščke.
● vseh paščkov, zaponk in pasov;
● ventilov, cevi, priključkov in opor za jeklenke.
● Glejte ustrezna navodila za uporabo ventila dihalnega aparata in

sistema Bodyguard.

Čiščenje in razkuževanje
Varnostna opomba: Pri sušenju naj temperatura ne presega 60 °C.
Vsebino sušilne priprave odstranite, takoj ko je suha. Čas sušenja v
ogrevanem sušilniku naj ne presega 30 minut.

Varnostna opomba: Pnevmatskih ali elektronskih sestavnih delov ne
izpostavljajte čistilnim raztopinam ali vodi.

Varnostna opomba: Če v pnevmatski sistem dihalnega aparata (na
primer v ventil) pride voda in tam zamrzne, to ovira njegovo
delovanje. Preprečite vdor tekočin in temeljito posušite dihalni aparat
po čiščenju, da do vdora tekočin ne bi prišlo.

Za informacije o ustreznih čistilnih in dezinfekcijskih sredstvih in
njihovih lastnostih glejte dokument 9100081 na
www.draeger.com/IFU.

Glejte tudi navodila za uporabo ventila dihalnega aparata, celoobrazno
masko in drugo povezano opremo.

Ročno čiščenje dihalnega aparata

● Uporabljajte samo čiste krpe, ki ne puščajo sledi

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

● Nanesite dezinfekcijsko raztopino na vse notranje in zunanje površine.
● Vse sestavne dele temeljito sperite s čisto vodo, da odstranite vse

čistilna in razkužilna sredstva.
● Posušite vse sestavne dele s suho krpo, v ogrevanem sušilniku ali na

zraku.
● Če je treba razstaviti pnevmatske ali elektronske sestavne dele, se

obrnite na serviserja ali družbo Dräger.

Pomembna opomba: Ko znova sestavljate pnevmatsko opremo,
zagotovite, da je spojka srednjetlačne (MP) cevi (1, Slika 6) nad
zaponko na naramnicah (2, Slika 6), kot je prikazano na sliki.

Pas za prenašanje – Temeljito čiščenje

Varnostna opomba: Temeljito čiščenje lahko izvaja samo ustrezno
usposobljeno osebje. Nestrokovno razstavljanje dihalnega aparata ni
dovoljeno in lahko poškoduje aparat.

● Iz sistema za prenašanje odstranite pas in ga očistite na enega od
naslednjih načinov:
a. Ročno očistite v kadi s priporočenimi čistilnimi in razkuževalnimi

sredstvi.
b. Strojno operite (pri 30 °C) z ustreznim čistilnim sredstvom.

● Temeljito sperite pas s čisto vodo, da odstranite vsa čistilna in
razkuževalna sredstva.

● Posušite vse sestavne dele, vključno z notranjimi deli.

Skladiščenje
Priprava na skladiščenje
● Podaljšajte naramnici, pas in paščke celoobrazne maske.
● Za skladiščenje dajte celoobrazno masko v zaščitno torbo (obrnite se

na družbo Dräger, da vam pošljejo ustrezno torbo).
Dow Corning® in Molykote® sta zaščiteni blagovni znamki družbe Dow Corning Corporation
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Pridržujemo si pravico do sprememb
● Gumijaste cevi napeljite tako, da ne bodo preveč napete, stisnjene ali zavite.

Pogoji za skladiščenje
● Opremo hranite na temperaturi med -15 °C in +25 °C v suhem prostoru, v katerem ni prahu in umazanije in kjer oprema ne bo izpostavljena

poškodbam zaradi drgnjenja. Opreme ne shranjujte v prostoru, v katerem bi bila izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
● Dihalni aparat pritrdite na poljubno od tal dvignjeno točko, da preprečite, da bi padel.

Odpravljanje težav
Vodič za odpravljanje težav prikaže diagnozo okvare in informacije o popravilu, ki so koristne za uporabnike dihalnega aparata. Podrobnejše informacije
o odpravljanju težav in popravilu so na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani opremi.

Če vodič za odpravljanje težav prikazuje več kot eno napako ali rešitev napake, izvedite popravila v vrstnem redu, ki je naveden v razpredelnici.

Obrnite se na servisno osebje ali na družbo Dräger, če informacije o odpravljanju težave vključujejo servisni poseg ali če simptoma kljub vsem navedenim poskusom
popravil ni bilo mogoče odpraviti.

Vzdrževanje in intervali preverjanja
Servisiranje in preizkus dihalnega aparata, vključno z aparatom, ki ni v uporabi, izvajajte v skladu z razpredelnico za vzdrževanje. Zabeležite si vse
podrobnosti o servisiranju in preizkusih. Glejte tudi navodila za uporabo ventila dihalnega aparata, celoobrazno masko in drugo povezano opremo.

V državi uporabe bo morda potrebno izvesti dodatne preglede in preizkuse, da se zagotovi skladnost z nacionalnimi predpisi.

Naročilnica

Simptom Napaka Rešitev

Uhajanje zraka pod visokim tlakom ali spodletelo 
preverjanje uhajanja

Nepritrjen ali umazan priključek Odklopite, očistite in znova priklopite spojke ter znova 
izvedite preizkus

Cev ali sestavni del v okvari Zamenjajte dodatno opremo, ki jo sme zamenjati 
uporabnik sam, in znova izvedite preizkus

Uhajanje zraka iz priključka srednjetlačne cevi pri 
regulatorju tlaka (varnostni reducirni ventil)

Okroglo tesnilo, držalo, vzmet ali regulator tlaka v 
okvari

Servisno opravilo

Visok ali nizek srednji tlak Okvara regulatorja tlaka Servisno opravilo

Slabo slišno piskanje Piščalka je umazana Očistite piščalko in znova izvedite preizkus

Piščalka ne deluje ustrezno Aktivacijski mehanizem v okvari Servisno opravilo

Težava pri priklapljanju ali odklapljanju srednjetlačne 
hitre spojke

Umazan priključek Odklopite, očistite in znova priklopite spojke ter znova 
izvedite preizkus

Nazobčanost moške spojke Zamenjajte cev z moško spojko

Opis Pred 
uporabo

Po 
uporabi

Vsak 
mesec

Vsako 
leto

Vsakih 
šest let

Vsakih 
deset let

Celoten aparat Vizualni pregled (glejte opombo 1)

Opombe

O Priporočila družbe Dräger

1 Očistite opremo, če je umazana. Če je bila oprema izpostavljena onesnaževalom, dezinficirajte vse sestavne dele, ki so neposredno in dalj časa v stiku s kožo.

O O O

Preverjanje delovanja O O O

Dihalni tokokrog in statični preizkusi (glejte opombo 2)

2 Te postopke vzdrževanja lahko izvaja samo usposobljeno servisno osebje ali družba Dräger. Podrobnosti preizkusov so v tehničnem priročniku, ki ga dobi
servisno osebje, ki se je udeležilo ustreznega vzdrževalnega tečaja družbe Dräger.

O

Ventil dihalnega aparata Preverite prisotnost maziva na vstavnih priključkih (glejte opombo 3)

3 Pri tipu A preverite okroglo tesnilo na pljučnem avtomatu; pri tipu ESA preverite zunanjo površino moškega dela vstavnega priključka na pljučnem avtomatu.
Namig: mazivo se mora čutiti na prstih, a se ne sme videti. Če je potrebno mazanje, na tenko nanesite Dow Corning® Molykote® 111 (druga maziva niso
preizkušena in lahko poškodujejo opremo).

O

Preverite morebitno nazobčanost moškega elementa hitre spojke (glejte 
Priključitev ventila dihalnega aparata na aparat)

O

Remont. Za storitev izmenjave popravila (REX) se obrnite na družbo Dräger 
(glejte opombo 4)

4 Remont vsakih šest let velja samo za uporabnike opreme, za katere veljajo nemški predpisi. Uporabniki v Nemčiji morajo izpolnjevati zahteve: nemških gasilskih
predpisov (FwDV 7 in vfdb – RL0804) nemških nacionalnih predpisov (BGR 190 ali GUV R190 in GUV-I-8674).

O

Regulator tlaka Srednjetlačni pregled (glejte Opomba 2) O

Preglejte sintran filter (glejte Opomba 2 in opombo 5)

5 Zamenjajte sintran filter, če med preverjanjem pretoka zaznate slabše delovanje regulatorja tlaka ali če je regulator vidno poškodovan.

O

Preglejte okroglo tesnilo visokotlačnega priključka (glejte Opomba 2 in 
opombo 6)

6 Zamenjajte okroglo tesnilo visokotlačnega priključka, če med preverjanjem delovanja zaznate uhajanje ali če je okroglo tesnilo vidno poškodovano.

O

Remont. Za storitev izmenjave popravila (REX) se obrnite na družbo Dräger 
(glejte Opomba 4 in opombo 7)

7 V primerih, v katerih je dihalni aparat deležen zelo pogoste rabe (v izobraževalnih ustanovah itd.), pogosteje izvajajte remont regulatorja tlaka. V takšnih
okoliščinah družba Dräger priporoča remont po manj kot 5000 primerih uporabe. Primer uporabe je opredeljen kot enkratna uporaba popolnoma sestavljenega
dihalnega aparata, med katero uporabnik diha s pomočjo jeklenke z zrakom. Uporaba ne vključuje izenačitve tlaka, ki je del pregleda pred delovanjem.

O O

Jeklenka Napolnite do ustreznega tlaka O O

Preverite tlak (samo pri skladiščenih jeklenkah) O

Preverite datum preizkusa jeklenke O

Ponovna izdaja potrdil V skladu z nacionalnimi predpisi v državi uporabe

Ventil jeklenke Remont V času ponovne izdaje potrdil za jeklenko

Opis Količina Šifra naročila

Dow Corning® Molykote® 111 100 gramov 3331247
3364625 (A3-D-P)
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