
Täyttöletkut
Paineilmahengityslaitteen lisävarusteet i Käyttöohje
Hyväksynnät
Eurooppalaiset standardit, ohjeet ja direktiivit, joiden mukaan tämä tuote on
hyväksytty, on eritelty vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa (ks.
vaatimustenmukaisuusvakuutus tai www.draeger.com/product-certificates).

Turvallisuustiedot
● Tässä käyttöohjeessa kuvattuja joustavia korkeapaineletkusarjoja ei saa

käyttää, kun ilmanpaine on korkeampi kuin määritetty
enimmäiskäyttöpaine (WP), joka on kaiverrettu letkujen
korkeapaineliittimiin, esim. WP200bar tai WP300bar.

● ChargAir-täyttöletkuissa ja muissa täyttöletkuissa saa käyttää vain
hengitysilmaa, jonka laatu täyttää asianmukaisten kansallisten
standardien (esim. standardi EN12021) viimeisimmät vaatimukset.

● Älä käytä letkusarjaa, jos jokin sen osa on vaurioitunut, irronnut, kulunut tai
epäilyttävä.

● Älä käytä hankautuneita, vaurioituneita tai huonokuntoisia letkuja; säilytä
letkusarjat aina turvallisesti etäällä lämmönlähteistä ja suojassa suoralta
auringonvalolta; viallinen letku voi aiheuttaa vammoja.

● Käyttäjien on vältettävä ilmaletkujen liiallista taivuttamista kierteelle tai
mutkalle.

● Älä voitele liittimiä tai letkuja, äläkä päästä niihin öljyä, rasvaa tai muita
haitallisia aineita.

● Älä suuntaa ulos purkautuvaa paineilmaa käyttäjän tai muun henkilön
silmiin tai ihoon.

● Älä katso suoraan mittariin avatessasi säiliöventtiiliä.
● Letkua saa käyttää vain tässä ohjeessa määriteltyyn tai Drägerin

kirjallisesti vahvistamaan tarkoitukseen.
● Paineilmasäiliöiden ja/tai -järjestelmien käyttö ja huolto edellyttävät

käyttömaassa voimassa olevien, paineilmasäiliöiden ja/tai -järjestelmien
käyttöä ja huoltoa koskevien kansallisten määräysten, lakien ja direktiivien
tuntemista ja noudattamista.

● Vain koulutettu ja pätevä henkilöstö saa tarkastaa ja huoltaa
paineilmasäiliöt ja/tai -järjestelmät sekä lisävarusteet. Tarkastukset ja
huollot on tehtävä säännöllisin väliajoin ja niistä on pidettävä kirjaa.

● Vain koulutettu ja pätevä henkilöstö saa täyttää paineilmasäiliöt.
● Dräger suosittelee huoltosopimuksen tekemistä Dräger-huollon kanssa.
● Kysy Drägeriltä lisätietoja huoltosopimuksista ja huoltokursseista.
● Käytä vain alkuperäisiä Drägerin varaosia huoltoon ja kunnossapitoon.
● Käytä vain alkuperäistä Drägerin testauslaitetta huoltoon ja

kunnossapitoon.
● Drägerille tuotteessa ilmenevistä vioista tai puutteista.

Vastuuvapauslauseke
Tässä käyttöohjeessa kuvattujen joustavien korkeapaineletkusarjojen
takuuehdot ovat tarvittaessa saatavissa Drägeriltä. Vastuu tuotteen
luotettavasta toiminnasta siirtyy omistajalle tai käyttäjälle, jos tuotteen on
koonnut tai sitä on huoltanut tai korjannut kouluttamaton (muu kuin Drägerin
henkilökuntaan kuuluva tai valtuuttama) henkilöstö tai jos sitä on käytetty sen
käyttötarkoituksesta poiketen.

Kuvaus ja käyttötarkoitus
Ohjeessa on kuvattu seuraavat joustavat korkeapaineletkusarjat:

Täyttöletkut
200 bar (uros–uros)        3331194
200 bar (uros–naaras)        3331195
300 bar (uros–uros)        3331204
300 bar (uros–naaras)        3331205

Edellä mainittuja letkuja käytetään vastaavan täyttöpaineen omaavien,
venttiilein varustettujen säiliöiden liittämiseen paineilmalähteeseen, esim.
kompressoriin, säiliöiden täyttämiseksi hengityskelpoisella ilmalla.

ChargAir-täyttöletkut
1,5 m täyttöletku        3336645
1,5 m täyttöletku (mittarilla)        3336641
3,0 m täyttöletku        3336646
3,0 m täyttöletku (mittarilla)        3336642
7,5 m täyttöletku        3336647
7,5 m täyttöletku (mittarilla)        3336643

ChargAir-täyttöletkuissa on G/5/8 DIN -kierreliitäntä ja korkeapainepikaliitin
venttiilillä varustettujen paineilmasäiliöiden täyttämiseksi (kun liitetty
vastaavaan paineilmahengityslaitteeseen) ulkoisesta toissijaisesta
hengityskelpoisen paineilman lähteestä. Painemittarilla varustetut ChargAir-

täyttöletkut ovat Bourdon-tyyppisiä ja täyttävät eurooppalaisen standardin
EN137:1993 mukaiset tekniset vaatimukset ja tarkkuusvaatimukset.
Painemittari osoittaa painetta alueella 0–350 bar; asteikkoviivat 10 baarin
välein.

Tärkeä huomautus: Mittari on valmistettu täyttämään edellä mainitut
tarkkuusvaatimukset. Sitä ei ole kalibroitu. Mittarin käyttöhetkellä osoittama
paine on sen vuoksi vain suuntaa antava lukema mittarin tarkkuusalueella.
Dräger suosittelee vaihtamaan mittarin 50 000 käyttökerran jälkeen.

Tekniset tiedot
Korkeapainekäsipyörän liitännät
G5/8 standardin EN 144-2 mukaisesti. 200 tai 300 baaria

Liittimen varaosat

Korkeapaine-O-rengas Tilauskoodi:      D17409
Suodatin (vain ChargAir-letkut) Tilauskoodi:      R51806

Muita liittimiä on saatavana kansallisten standardien mukaisesti.

Huomio: ChargAir-täyttöletkujen ja muiden täyttöletkujen käytön yhteydessä
käyttäjän vastuulla on varmistaa, että a) letkun liitin on yhteensopiva ulkoisen
puhtaan paineilmalähteen lähtöliittimen kanssa ja b) että ne on oikein ja
huolellisesti liitetty.

Ilmanlaatu
Korkeapainetäyttöletkujen ja ChargAir-täyttöletkujen yhteydessä saa käyttää
vain hengitysilmaa, jonka laatu täyttää asianmukaisten kansallisten
standardien (esim. standardi EN12021) viimeisimmät vaatimukset.

Lämpötila-alueet
Täyttö: +5 ... +30 °C
Varastointi: -10 ... +60 °C

Merkinnät
Letkujen korkeapaineliittimiin on kaiverrettu enimmäiskäyttöpaine (WP), esim.
WP200bar tai WP300bar. Ruostumattomalla teräspunoksella vahvistetun
letkun holkkiin on merkitty päivämääräkoodi,
Kuukausi-vuosi-eränumero:03-98-XX

eli 03 – maaliskuu
98 – 1998
XX – toimittajan eräkoodi.

Käyttö
Katso kohta ”Turvallisuustiedot”.

Täyttöletkut
Paineilmasäiliöt on täytettävä hengitysilmalla, jonka laatu vastaa
asianmukaisissa kansallisissa standardeissa määriteltyä ilmanlaatua.

Paineilmasäiliön käytönjälkeisen paineen poiston tai määräaikaistarkastuksen
jälkeen venttiilillä varustettu paineilmasäiliö tarvittaessa puhdistetaan
huolellisesti ja kaikki osat tarkastetaan. Tarkastukset on suoritettava ennen
paineilmasäiliön täyttämistä.

Paineilmasäiliöt on tarkastettava silmämääräisesti ja varmistettava, että ne
sopivat jatkuvaan käyttöön ja että määräaikaistarkastukset ovat vielä
voimassa. Katso venttiilillä varustetun säiliön mukana toimitettu käyttöohje.
Hiilikuitukomposiittisäiliöitä koskeva vikojen arviointi ja
määräaikaistarkastusten vähimmäistiheys ilmenevät
hiilikuitukomposiittisäiliöiden huolto- ja tarkastusohjeesta (nro 3351362).
Kyseisen dokumentin saa pyydettäessä Drägeriltä.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tarkastuksen suorittava henkilöstö on
koulutettu ja pätevä huolehtimaan, huoltamaan ja käsittelemään venttiilillä
varustettua paineilmasäiliötä turvallisesti käyttömaassa voimassa olevien
kansallisten määräysten mukaisesti.

Turvallisuushuomautus: Tarkasta seuraavan tarkastuksen ajankohta
säiliöön kiinnitetystä tarrasta tai tarkastusleimasta. Älä käytä tai täytä
säiliötä, mikäli seuraavan tarkastuksen ajankohta on kulunut umpeen.
Toimita säiliö hyväksyttyyn tarkastuslaitokseen määräaikaistarkastusta
varten.
3364425 (A4-D-P)



Täyttöletkut
Paineilmahengityslaitteen lisävarusteet Käyttöohjei
● Valitse käytettävälle paineelle mitoitettu täyttöletku. Tarvittaessa irrota
valitun letkun korkeapaineliittimien suojatulpat. Tarkasta, että
korkeapaineventtiilin korkeapaine-O-rengas on oikein paikoillaan ja ehjä.
Vaihda se tarvittaessa.

● Kierrä ja kiristä letkun korkeapainekierreliitin puhtaan paineilmalähteen
(esim. kompressori) jakoputken painelähtöön, kunnes o-rengas on
puristunut ja metallipinnat ovat vastakkain; toisin sanoen, kun käsipyörä ei
käänny enempää.

● Irrota tarvittaessa asianmukaisen pullon venttiilin lähtöliitännän
suojakansi. Varmista, että liitäntä ei ole vaurioitunut ja että siinä ole likaa
tai roskia. Kierrä letkun kierteellistä korkeapainekäsipyörää täytettävän
pullon venttiiliin, kunnes o-rengas on puristunut ja metallipinnat ovat
vastakkain, eli kun käsipyörää ei voi kääntää enempää. Sulje
ilmausventtiili.

● Noudata ehdottomasti kompressorin valmistajan määrittelemiä
täyttöohjeita.

Tärkeä huomautus: Täytä säiliöt suurimpaan sallittuun täyttöpaineeseen
(käyttöpaine WP), joka on merkitty säiliöön, esim. 200 bar tai 300 bar. Älä
ylitäytä. Paineilmasäiliöissä ei ole ylitäytöltä suojaavaa turvalaitetta (ei
venttiiliä). Säiliön ylitäytön estämiseksi Dräger suosittelee asentamaan
täyttökompressoriin paineenrajoittimen. Täytä säiliö oikeaan
paineeseen, joka on merkitty säiliön täyttötarraan. Älä ylitäytä. Liian
nopea täyttö aiheuttaa lämpötilan nousua, jolloin säiliö jää vajaaksi.
Tämän vaikutuksen minimoimiseksi Dräger suosittelee
täyttönopeudeksi 27 baaria minuutissa. Tarkasta paine täytön jälkeen
ympäristön lämpötilassa. Täytä säiliö loppuun, mikäli tarpeen.

ChargAir-täyttöletkut
Noudata tarkasti ChargAir täyttöletkujen mukana toimitettua käyttöohjetta.

Käytön jälkeen
Silmämääräinen tarkastus
Tarkasta seuraavien osien puhtaus ja moitteeton toiminta:

● Korkeapaineliitännät
● Korkeapaineliittimen korkeapaine-O-rengas
● Käsipyörän kierteet ja vapaa kiertyminen
● Ilmausventtiilin vapaa kiertyminen
● Painemittarin suojus
● Painemittarin kiinnitys
● Painemittarin lasin kiinnitys.

Turvallisuusvaroitus – poista korkeapainetäyttöletku ja ChargAir-
täyttöletku käytöstä heti, jos letkussa on havaittavissa näkyviä vaurioita,
kuten katkenneita säikeitä vahvistuspunoksessa, letkun voimakasta
vääntymistä tai liittimien vaurioita. Selvitä vaurion syy ja poista se
varmistaaksesi, ettei vaurio uusiinnu.

Puhdistus
Lisätietoa soveltuvista puhdistus- ja desinfiointiaineista tuote-
eritelmineen on dokumentissa 9100081 osoitteessa
www.draeger.com/IFU.

Puhdista laite, mikäli se on likainen. Jos laite on altistunut haitta-aineille,
desinfioi kaikki komponentit, jotka ovat pitkään suorassa ihokosketuksessa.
3364425
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