
Маркучи за зареждане и директно пълнене
Принадлежности за ВДА i Инструкции за употреба
Разрешителни
Европейските стандарти, насоки и директиви, съгласно които е одобрен
този продукт, са посочени в декларацията за съответствие (виж
Декларация за съответствие или www.draeger.com/product-certificates).

За вашата безопасност
● Гъвкавите маркучи за високо налягане, упоменати в настоящата

инструкция, не трябва да бъдат използвани, ако въздушното
налягане е по-високо от стойността на определеното максимално
работно налягане (WP), щамповано върху конекторите за високо
налягане на маркуча, например WP200bar или WP300bar.

● Маркучите за зареждане и маркучите за пълнене ChargAir трябва да
се използват само с въздух за дишане, който съответства на най-
новите изисквания на съответните национални стандарти, например
EN12021.

● Не използвайте маркучите, ако някоя част е повредена, разхлабена,
износена или е по някакъв начин съмнителна.

● Не използвайте протрити, повредени или с влошено качество
маркучи; винаги съхранявайте маркучите безопасно и далеч от
източници на топлина или пряка слънчева светлина; всяка
неизправност в маркучите може да доведе до нараняване.

● Операторите трябва да избягват прекомерно огъване или усукване на
маркучите за въздух.

● Не смазвайте и не позволявайте накрайниците и маркучите да влизат
в контакт с масло, грес или други вредни вещества.

● Не насочвайте излизащия въздух към очите или кожата на
потребителя или персонала.

● Не гледайте директно в манометъра при отваряне на вентила на
бутилката.

● Използвайте маркуча само за целите, посочени в настоящата
инструкция, или както е писмено посочено от Dräger.

● Ползването и поддръжката на бутилки и/или системи за сгъстен газ
(въздух) изисква познаване и спазване на националните нормативни
актове, закони и стандарти, регламентиращи използването на бутилки
и/или системи за сгъстен газ (въздух) в държавата на ползване.

● Редовните проверки и обслужването на бутилки и/или системи и
принадлежности със сгъстен въздух трябва да се правят само от
обучен и компетентен персонал и всички проверки и сервизни
дейности да се записват.

● Зареждането/допълването на бутилките със сгъстен газ (въздух)
трябва се извършва само от обучен и компетентен персонал.

● Dräger препоръчва да се сключи сервизен договор, който можете да
получите от вашия филиал на Dräger или негов представител.

● Свържете се с Dräger за подробности относно сервизния договор или
за обучителни курсове по обслужване на оборудването.

● За сервиз и поддръжка използвайте само оригинални резервни части
на Dräger.

● За сервиз и поддръжка използвайте само оригинално тестово
оборудване на Dräger.

● Информирайте Dräger, ако има повреда или неизправност в даден
компонент.

Декларация за отговорност
Правилата и условията на гаранцията за гъвкавите маркучи за високо
налягане, посочени в настоящата инструкция за употреба, могат да бъдат
получени от Dräger при поискване. Отговорността за надеждното
функциониране на компонента се прехвърля на собственика или на
оператора, ако обслужването или поправките се извършват от необучен
персонал (не от служители на Dräger или упълномощени от него) или когато
той се използва по начин, който не съответства на предназначението му.

Описание и предназначение
Гъвкавите маркучи за високо налягане, упоменати в инструкцията, са
следните:

Маркучи за зареждане
200 bar (мъжко съединение към мъжко съединение)        3331194
200 bar (мъжко към женско съединение)        3331195
300 bar (мъжко съединение към мъжко съединение)        3331204
300 bar (мъжко към женско съединение)        3331205

Посочените по-горе маркучи се използват за свързване към съответен
източник на въздух за дишане с високо налягане, например компресор, с
цел допълване (зареждане) на окомплектовани бутилки със сгъстен газ
(въздух), оборудвани с вентил.

Маркучи за директно пълнене ChargAir
Маркуч за пълнене 1,5 m        3336645
Маркуч за пълнене 1,5 m (с манометър)        3336641
Маркуч за пълнене 3,0 m        3336646
Маркуч за пълнене 3,0 m (с манометър)        3336642
Маркуч за пълнене 7,5 m        3336647
Маркуч за пълнене 7,5 m (с манометър)        3336643

Маркучите ChargAir имат съединение с резба G/5/8 DIN и съединение за
бързо свързване/разединяване за високо налягане, което позволява
допълване на окомплектовани бутилки със сгъстен газ (въздух),
оборудвани с вентил (ако са свързани към ВДА) от независим вторичен
източник на подаване на въздух за дишане. Манометърът, използван при
маркучите за пълнене ChargAir (с манометър), е тип тръба на Бурдон и
отговаря на техническите изисквания, както и на изискванията за точност
на европейския стандарт EN137 – 1993. Циферблатът на манометъра е с
радиални деления на интервали от 10 bar от 0 до 350 bar.

Важна забележка: Манометърът е произведен в съответствие с
посочените по-горе изисквания и не е калибриран манометър.
Следователно отчетеното налягане е само указание в рамките на
точността на манометъра по време на употреба. Dräger препоръчва
манометърът да се смени след 50 000 цикъла.

Технически данни
Съединения за високо налягане на ръкохватката
Стандартна резба G5/8 съгласно EN 144-2. 200 bar или 300 bar

Резервни части на конектора

O-пръстен за високо налягане Код за поръчка:      D17409
Филтър (само за маркучи ChargAir) Код за поръчка:      R51806

Предлагат се други съединения по националните стандарти.

Внимание: Относно маркучите за зареждане и маркучите за пълнене
ChargAir потребителите трябва да гарантират, че а) конекторът на
маркуча е съвместим с конектора на изхода на независимия източник за
подаване на въздух за дишане под високо налягане, и б) съединението е
правилно и сигурно монтирано.

Качество на въздуха
Маркучите за зареждане за високо налягане и маркучите за пълнене
ChargAir трябва да се използват само с въздух за дишане, който отговаря
на най-новите изисквания на съответните национални стандарти,
например EN12021.

Измервателни температурни диапазони
Зареждане – +5 °C до +30 °C
Съхранение – -10 °C до +60 °C

Маркировка
Стойността на максималното работно налягане (WP) е щамповано върху
конекторите за високо налягане на маркуча, например WP200bar или
WP300bar. Втулката на маркуча с оплетка от неръждаема стомана е
маркирана с код, съдържащ дата
месец-година-номер на партида: 03-98-XX

например 03 – март
98 – 1998 г.
XX – код на партидата на доставчика.

Употреба
Вижте раздел „За вашата безопасност“.

Маркучи за зареждане
Бутилките за сгъстен въздух трябва да се зареждат (пълнят) с въздух за
дишане, който отговаря на стандартите за качество на въздуха за дишане,
определени в изискванията на съответните национални стандарти.

Ако е необходимо, както и след изпускане на въздуха или повторно
сертифициране на бутилките за сгъстен въздух, почистете внимателно
окомплектованата бутилка за сгъстен въздух с вентил, за да дадете
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възможност за пълна проверка на комплекта. Проверките трябва да се
извършват преди зареждане на бутилката за сгъстен въздух.

Бутилките за сгъстен въздух трябва да се проверят визуално и да се
установи годността им за повторна употреба, както и дали срокът за
повторна проверка не е изтекъл. Направете справка с инструкциите за
употреба, предоставени с окомплектованата бутилка за сгъстен въздух.
Относно бутилките от въглероден композит трябва да се направи справка
с ръководството за поддръжка и изпитване № 3351362 относно
критериите за повреда и за допустимите граници за проверка на бутилки
от въглероден композит. Този документ може да се получи от Dräger при
поискване.

Отговорност на потребителя е да гарантира, че персоналът, определен
за проверка, е обучен и компетентен в грижите, поддръжката и
безопасната работа с окомплектовани бутилки за сгъстен въздух с
вентили съгласно съответните национални разпоредби в държавата на
ползване.

Забележка за безопасност: Проверете датата на изпитване от
етикета, поставен върху бутилката от последната изпитателна
лаборатория или от печата с датата. Не използвайте бутилката и не
я презареждайте, ако е пропусната последната изисквана дата на
изпитване. Направете необходимото за повторно сертифициране на
бутилката от акредитиран орган.

● Изберете маркуч за зареждане за съответното налягане. Ако е
необходимо, отстранете защитните капачки от съединенията за
високо налягане на избрания маркуч. Проверете дали O-пръстенът за
високо налягане на кранчето (кранчетата) за високо налягане е
разположен правилно и дали не е повреден. Ако е необходимо го
сменете.

● Завийте и стегнете напълно конектора за високо налягане с резба на
маркуча към съответния изход на налягането на колектора на
източника за високо налягане на въздух за дишане, например
компресора, докато O-пръстенът на конектора се притисне и се
достигне до допир метал-метал, т.е. докато ръкохватката не може
повече да се завърти.

● Ако е необходимо, отстранете защитната капачка от изхода на
съответния вентил на цилиндъра. Проверете изхода, за да се
уверите, че няма повреди и замърсяване/остатъци. Завийте
ръкохватката за високо налягане с резба на маркуча във вентила на
бутилката, която ще се зарежда, докато O-пръстенът се притисне и се
достигне до допир метал-метал, т.е. докато ръкохватката не може за
де се завърти повече. Затворете изпускателния вентил.

● Важно е да се спазват „Инструкциите за зареждане“, посочени от
производителя на компресора.

Важна забележка: Бутилката/ите трябва да се зарежда/т до
правилното номинално налягане (работно налягане WP), което е
посочено върху тялото на бутилката, напр. 200 bar или 300 bar. Не
препълвайте бутилките. Бутилките за сгъстен въздух нямат
защитно устройство срещу препълване (нямат предпазен клапан).
За да се избегне препълване на избраната бутилка, Dräger
препоръчва със зареждащия компресор да се използва устройство
за ограничаване на налягането. Зареждайте бутилката до
правилното налягане, посочено в надписа за зареждане върху
бутилката. Не препълвайте бутилката. Зареждането може да
предизвика повишаване на температурата на сгъстения въздух и на
бутилката и да доведе до непълно зареждане. За да се намали до
минимум този ефект, Dräger препоръчва скорост на зареждане от
27 bar/минута. След зареждане проверете отново налягането на
бутилката при температура на околния въздух. Ако е необходимо,
дозаредете бутилката.

Маркучи за директно пълнене ChargAir
Направете справка и спазвайте стриктно инструкциите за употреба,
предоставени заедно с маркучите за пълнене ChargAir

След употреба
Визуална проверка
Проверете чистотата и целостта на:

● съединенията за високо налягане;

● О-пръстена за високо налягане на конектора за високо налягане;
● резбата и безпрепятственото въртене на ръкохватката;
● безпрепятственото въртене на изпускателния вентил;
● покритието на манометъра;
● здравината на манометъра;
● здравината на увеличителното стъкло на манометъра;

Забележка за безопасност – изтеглете маркуча за зареждане за
високо налягане и маркуча за пълнене ChargAir от употреба, ако има
видима повреда по маркуча, като например скъсани нишки от
оплетката, силни изкривявания на маркуча или повреда в
накрайниците. След това причината за повредата трябва да се
установи и да се предприемат мерки, за да се гарантира, че това
няма да се повтори.

Почистване
За информация относно подходящи препарати за почистване и
дезинфекция и техните спецификации направете справка с
документ 9100081 на www.draeger.com/IFU.

Почистете оборудването, ако е замърсено. Ако оборудването е било
изложено на замърсители, дезинфекцирайте всички компоненти, които
влизат в пряк и продължителен контакт с кожата.
3364419
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