
Fyldning og fyldeslanger
Tilbehør til trykflaskeapparater i Brugsanvisning
Godkendelser
De europæiske standarder, vejledninger og direktiver, som dette produkt er
godkendt efter, er specificeret i overensstemmelseserklæringen (se
overensstemmelseserklæring eller www.draeger.com/product-certificates).

For din egen sikkerhed
● De fleksible højtryksslangeenheder, der er beskrevet i denne vejledning,

må ikke anvendes, når lufttrykket er højere end det angivne maksimale
arbejdstryk (WP), som er ‘indgraveret’ på slangens
højtrykstilslutningsstykker, f.eks. WP200bar eller WP300bar.

● Fyldeslanger og ChargAir-fyldeslanger må kun anvendes med
åndemiddelluft af en kvalitet, der opfylder de seneste krav i de relevante
nationale standarder, f.eks. EN12021.

● Slangeenheden må ikke anvendes, hvis en eller flere komponenter er
beskadiget, løse, slidte eller på anden vis må anses for at være
tvivlsomme.

● Slanger, der er flossede, beskadiget eller slidte, må ikke anvendes.
Slangeenhederne skal altid opbevares sikkert og på afstand af
varmekilder og direkte sollys. Beskadigede slanger kan medføre
personskade.

● Brugerne bør sikre, at slangerne ikke bøjes eller knækkes for meget.
● Kontaktbeslag og slanger må ikke smøres eller komme i kontakt med olie,

fedt og andre forureningskilder.
● Undlad at rette udsivende luft direkte mod brugerens eller andres hud og

øjne.
● Se aldrig direkte på manometeret, når flaskeventilen åbnes.
● Slangen må kun anvendes til det formål, der er angivet i denne

brugsanvisning, og til formål, som Dräger har godkendt skriftligt.
● Brug og vedligeholdelse af trykluftflasker og/eller -systemer kræver viden

og overholdelse af nationale bestemmelser, love og standarder, som
regulerer brugen af trykluftflasker og/eller -systemer i brugslandet.

● Kun uddannet og kvalificeret personale bør efterse og udføre
servicearbejde på trykluftflasker og/eller -systemer og tilbehør med jævne
mellemrum, og de skal føre en fortegnelse over sådanne eftersyn og
servicearbejder.

● Kun uddannet og kvalificeret personale bør arbejde med påfyldning/
genopfyldning af trykluftflaskerne.

● Dräger anbefaler, at der oprettes en serviceaftale hos den lokale Dräger-
afdeling eller -repræsentant.

● Kontakt Dräger for yderligere oplysninger om serviceaftaler og
servicekurser.

● Brug kun reservedele fra Dräger til service og vedligeholdelse.
● Brug kun originalt afprøvningsudstyr fra Dräger til service og

vedligeholdelse.
● Underret Dräger ved defekte komponenter eller funktionsfejl.

Ansvarserklæring
De vilkår og betingelser, der gælder for garantien på de fleksible
højtryksslangeenheder, der er beskrevet i denne brugsanvisning, kan fås ved
henvendelse til Dräger. Ansvaret for enhedens driftssikkerhed overgår til
ejeren eller brugeren, hvis der udføres servicearbejde eller reparationer af
ikke-uddannet personale (ikke ansat eller autoriseret af Dräger), eller hvis
udstyret anvendes på en måde, som ikke er i overensstemmelse med dets
tilsigtede anvendelse.

Beskrivelse og tilsigtet anvendelse
De fleksible højtryksslangeenheder, der er beskrevet i vejledningen, er:

Fyldeslanger
200 bar (han til han)        3331194
200 bar (han til hun)        3331195
300 bar (han til han)        3331204
300 bar (han til hun)        3331205

Ovennævnte slanger anvendes til tilslutning til en egnet højtrykskilde med
åndemiddelluft, f.eks. en kompressor, med henblik på genopfyldning (fyldning)
af tilhørende trykklassificerede trykluftflaskeenheder med ventiler.

ChargAir-fyldeslanger
1,5 m fyldeslange        3336645
1,5 m fyldeslange (med manometer)        3336641
3,0 m fyldeslange        3336646
3,0 m fyldeslange (med manometer)        3336642
7,5 m fyldeslange        3336647
7,5 m fyldeslange (med manometer)        3336643

ChargAir-fyldeslanger har en G/5/8 DIN gevindskåret tilslutning plus en
højtrykslynkobling til tilslutning/frakobling, som muliggør genopfyldning af
trykluftflaskeenheder med ventiler (når et tilhørende trykflaskeapparat er
monteret) fra en uafhængig, sekundær luftforsyningskilde med luft af
åndemiddelluftkvalitet. Det manometer, der anvendes på ChargAir-
fyldeslanger (med manometer), er af typen Bourdon-slange og opfylder de
tekniske krav samt kravene til nøjagtighed i den europæiske standard EN137
– 1993. Manometerskiven har radiale gradueringsmærker med et interval på
10 bar, fra 0 til 350 bar.

Vigtig bemærkning: Manometeret er fremstillet, så det opfylder kravene til
nøjagtighed som beskrevet herover, og er ikke et kalibreret manometer. Det
angivne tryk er derfor kun en retningslinje inden for manometerets nøjagtighed
på brugstidspunktet. Dräger anbefaler, at manometeret udskiftes efter 50.000
cyklusser.

Tekniske data
Tilslutninger for højtrykshåndhjul
Standard G5/8 iht. EN 144-2. 200 bar eller 300 bar

Ekstra tilslutningsstykker

Højtryks-O-ring Bestillingsnr.:      D17409
Filter (kun ChargAir-slanger) Bestillingsnr.:      R51806

Andre tilslutninger kan rekvireres iht. nationale standarder.

Forsigtig: For fyldeslanger og ChargAir-fyldeslanger er det brugerens ansvar
at sikre, at (a) slangetilslutningsstykket er kompatibelt med
udgangstilslutningsstykket på den uafhængige luftforsyningskilde med trykluft
og (b) at tilslutningen samles korrekt og sikkert.

Luftkvalitet
Højtryksfyldeslanger og ChargAir-fyldeslanger må kun anvendes med
åndemiddelluft af en kvalitet, der opfylder de seneste krav i de relevante
nationale standarder, f.eks. EN12021.

Temperaturområder
Opfyldning - +5° C til +30° C
Opbevaring - -10° C til +60° C

Mærkning
Det maksimale arbejdstryk (WP) er ‘indgraveret’ på slangens
højtrykstilslutningsstykker, f.eks. WP200bar eller WP300bar. Strammeringen
på slangen med fletindlæg af rustfrit stål er mærket med en datokode:
Måned-år-batchnummer:03-98-XX,

dvs. 03 – marts
98 – 1998
XX – leverandørens batchkode.

Brug
Der henvises til For din egen sikkerhed.

Fyldeslanger
Trykluftflasker skal opfyldes (fyldes) med åndemiddelluft, der opfylder de
standarder for luftkvalitet, der er angivet i de relevante nationale standarder.

Efter brug og efter ventilering eller periodisk eftersyn af trykluftflasker skal
trykluftflaskeenheden med ventiler om nødvendigt omhyggeligt rengøres, så
det bliver muligt at efterse enheden fuldt ud. Eftersynet bør udføres, inden
trykluftflasken opfyldes.
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Fyldning og fyldeslanger
Tilbehør til trykflaskeapparater Brugsanvisningi
Trykluftflasker skal visuelt efterses og kontrolleres for at sikre, at de er egnet
til fornyet brug, og at tidspunktet for et nyt periodisk eftersyn ikke er
overskredet. Se den brugsanvisning, der blev leveret sammen med
trykluftflaskeenheden med ventiler. For kompositflasker bør man se
vedligeholdelses- og afprøvningsmanualen med ref.nr. 3351362 vedrørende
kriterier for beskadigelse og de tilladte grænser for eftersyn af kompositflasker.
Dette dokument fås ved henvendelse til Dräger.

Det er brugerens ansvar at sikre, at de personer, der udfører eftersynet, har
den rette uddannelse og er kompetente i relation til pleje, vedligeholdelse og
sikker håndtering af trykluftflaskeenheder med ventiler i henhold til de
relevante nationale bestemmelser i brugslandet.

Sikkerhedsbemærkning: Kontroller trykprøvningsdatoen, som er vist på
den mærkat på flasken, som er sat på af den sidste trykprøvningsinstans,
eller som er vist på datostemplet. Flasken må ikke anvendes eller
genopfyldes, hvis datoen for den næste påkrævede trykprøvning er
overskredet. Sørg for, at flasken certificeres på ny af en akkrediteret
myndighed.

● Vælg en fyldeslange med en egnet trykklassificering. Fjern om nødvendigt
beskyttelseskappen på den valgte slanges højtrykstilslutninger. Undersøg,
om højtryks-O-ringen på højtrykstappen/-tapperne er korrekt placeret og
ubeskadiget. Foretag relevante udskiftninger, hvis det er nødvendigt.

● Skru slangens gevindskårne højtrykstilslutningsstykke på den relevante
trykudgang på manifolden på højtrykskilden med luft af
åndemiddelluftkvalitet, f.eks. en kompressor, og stram det, indtil
tilslutningsstykkets O-ring er trykket sammen og der er opnået en 'metal til
metal'-tilstand, dvs. at det ikke er muligt at dreje håndhjulet yderligere.

● Fjern om nødvendigt beskyttelseskappen på udgangsporten på den
relevante flaskeventil. Efterse porten for at sikre, at den ikke er beskadiget
og er fri for snavs/rester. Skru det gevindskårne højtrykshåndhjul på
slangen ind i flaskeventilen på den flaske, der skal fyldes, indtil
tilslutningsstykkets O-ring er trykket sammen og der er opnået en 'metal til
metal'-tilstand, dvs. at det ikke er muligt at dreje håndhjulet yderligere. Luk
ventileringsventilen.

● Det er vigtigt at følge fyldeinstruksen som beskrevet af
kompressorproducenten.

Vigtig bemærkning: Flasken/flaskerne skal fyldes til det korrekte
fyldetryk (arbejdstryk = WP) i henhold til klassificeringen, sådan som det
er angivet på selve flasken, f.eks. 200bar eller 300bar. Må ikke overfyldes.
Trykluftflasken har ingen sikkerhedsanordning for overfyldning (ingen
sikkerhedsventil). For at forhindre overfyldning af flasken anbefaler
Dräger, at der monteres en overtrykssikring på kompressoren. Fyld
flasken til det korrekte tryk, sådan som det fremgår af
fyldningsmærkaten på flasken. Må ikke overfyldes. Fyldning kan
medføre, at temperaturen i trykluftflasken stiger, hvilket kan resultere i
en ufuldstændig fyldning. Det anbefales, at der anvendes en
fyldehastighed på 27 bar i minuttet for at minimere problemet. Efter
fyldning skal flasketrykket kontrolleres igen ved omgivelsestemperatur.
‘Fyld efter’, hvis det er nødvendigt.

ChargAir-fyldeslanger
Se den brugsanvisning, der leveres sammen med ChargAir-fyldeslangerne, og
overhold den nøje

Efter brug
Visuelt eftersyn
Undersøg renheden og integriteten af følgende:

● Højtrykstilslutninger
● Højtryks-O-ringen på højtrykstilslutningsstykket
● Håndhjulets gevind, og om det kan dreje uhindret
● Om ventileringsventilen kan dreje uhindret
● Manometerkappe
● Manometerets sikkerhed
● Manometerrudens sikkerhed

Sikkerhedsadvarsel - Tag højtryksfyldeslangen og ChargAir-fyldeslangen
ud af drift, hvis der er synlige skader på slangen, f.eks. ødelagte kordeler i
fletindlægget, slangen er voldsomt forvredet eller der er tydelige skader på
slangekoblingen. Årsagen til beskadigelsen bør derefter identificeres, så
der kan igangsættes tiltag til at forhindre, at det sker igen.

Rengøring
Oplysninger om egnede rengørings- og desinfektionsmidler og deres
specifikationer findes i dokument 9100081 under www.draeger.com/
IFU.

Rengør udstyret, hvis det er tilsmudset. Hvis udstyret har være udsat for
forurenende stoffer, skal alle dele, der kan komme i direkte og længerevarende
kontakt med huden, desinficeres.
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