
Şarj ve Doldurma Hortumları
SCBA Aksesuarları i Kullanım Kılavuzu
Onaylar
Bu ürünün onaylanması için başvurulan Avrupa standartları, esasları ve
yönergeleri, uygunluk beyanında belirtilmektedir (bk. uygunluk beyanı veya
www.draeger.com/product-certificates).

Güvenliğiniz İçin
● Bu talimatlarda açıklanan yüksek basınçlı esnek hortum grupları, hava

basıncı hortumun HP konnektörleri üzerine "işaretlenmiş" olan maksimum
çalışma basıncı oranını aştığında (ör. WP200 bar veya WP300 bar)
kullanılmamalıdır.

● Şarj Hortumları ve ChargAir Doldurma Hortumları yalnızca ilgili Ulusal
Standartlar'ın (ör. EN12021) en güncel gereksinimlerini karşılayan,
solunabilir kalitedeki havayla kullanılmalıdır.

● Herhangi bir bileşeni hasarlı, gevşek, aşınmış veya şüpheli bir durum
varsa hortum gruplarını kullanmayın.

● Yıpranmış, hasarlı veya bozuk hortumları kullanmayın; hortumları her
zaman ısı kaynaklarından veya doğrudan güneş ışığından uzakta ve
güvenli bir şekilde saklayın. Hortum arızası yaralanmalara yol açabilir.

● Operatörler hava hortumlarının aşırı bükülmesini veya kıvrılmasını
önlemelidir.

● Temas bağlantı noktalarını veya hortumları yağlamayın ya da bu bölgelere
yağ, gres veya diğer kirletici maddelerin girmesini engelleyin.

● Tahliye edilen havayı kullanıcıların veya diğer personelin gözlerine ya da
cildine yönlendirmeyin.

● Tüp valfini açarken göstergeye doğrudan bakmayın.
● Hortumu yalnızca bu talimatlarda belirtilen amaç doğrultusunda ya da

Dräger tarafından yazılı olarak onaylandığı şekilde kullanın.
● Basınçlı gaz (hava) tüplerinin ve/veya sistemlerinin kullanımı ve bakımı,

basınçlı gaz (hava) tüplerinin ve/veya sistemlerinin kullanıldığı ülkede
geçerli olan Ulusal Yönetmelikler, Yasalar ve Standartlar konusunda bilgi
ve uyum gerektirir.

● Yalnızca eğitimli ve yetkili personel, basınçlı gaz (hava) tüplerini/
sistemlerini ve aksesuarlarını düzenli olarak muayene etmeli ve servise
almalıdır ve bu tip muayeneler ve servisler konusunda kayıt tutulmalıdır.

● Yalnızca eğitimli ve yetkili personel basınçlı gaz (hava) tüplerinin
doldurma/boşaltma işlemlerini gerçekleştirmelidir.

● Dräger, Dräger Yetkili Servisinden ya da Acentenizden bir Servis
Sözleşmesi edinmenizi önerir.

● Servis Sözleşmeleri ve Servis Eğitim Dersleri konusunda ayrıntılı bilgi için
Dräger ile iletişime geçin.

● Servis ve bakım için yalnızca orijinal Dräger Yedek Parçaları kullanın.
● Servis ve bakım için yalnızca orijinal Dräger Test Cihazlarını kullanın.
● Bileşenlerden birinde arıza ya da hata olması durumunda Dräger'i ilgili

konu hakkında bilgilendirin.

Sorumluluk Beyanı
Bu Kullanım Kılavuzu'nda açıklanan yüksek basınçlı (HP) esnek hortum
gruplarının garanti Şartları ve Koşulları Dräger'den talep edilerek temin
edilebilir. Ünitenin (Dräger tarafından görevlendirilmemiş veya yetki
verilmemiş) eğitimsiz personel tarafından servise alınması ya da onarılması
veya amaçlanan kullanımı dışında kullanılması durumunda, ünitenin güvenilir
işlev sorumluluğu ünite sahibine ya da operatörüne geçer.

Açıklama ve Amaçlanan Kullanım
Talimatlarda açıklanan yüksek basınçlı (HP) esnek hortum grupları aşağıdaki
gibidir:

Şarj Hortumları
200 bar (Erkek-Erkek)        3331194
200 bar (Erkek-Dişi)        3331195
300 bar (Erkek-Erkek)        3331204
300 bar (Erkek-Dişi)        3331205

Yukarıdaki hortumlar, uygun bir yüksek basınçlı solunabilir kalitedeki hava
kaynağına (ör. kompresör) bağlanmak için valfli tüp gruplarını uygun basınç
sınıfındaki basınçlı gaz (hava) ile yeniden doldurmak (şarj) amacıyla kullanılır.

ChargAir Doldurma Hortumları
1,5 m Doldurma Hortumu        3336645
1,5 m Doldurma Hortumu (Göstergeli)        3336641
3,0 m Doldurma Hortumu        3336646
3,0 m Doldurma Hortumu (Göstergeli)        3336642
7,5 m Doldurma Hortumu        3336647
7,5 m Doldurma Hortumu (Göstergeli)        3336643

ChargAir Doldurma Hortumları G/5/8 DIN dişli bağlantısına ve bağımsız,
yüksek basınçlı solunabilir kalitedeki ikincil bir hava besleme kaynağından valfi
tüp gruplarına (uygun SCBA'ya takılı olduğunda) yeniden basınçlı gaz (hava)
doldurulmasını sağlayan hızlı bağlantı/sökme kaplinine sahiptir. ChargAir
Doldurma Hortumlarında (Göstergeli) Bourdon Tüpü tipinde gösterge
kullanılmıştır ve EN137 - 1993 Avrupa Standardı'nın teknik ve hassasiyet
gereksinimlerini karşılar. Gösterge kadranında 0 - 350 bar aralığında 10 bar'lık
radyal taksimat işaretleri bulunur.

Önemli Not: Bu gösterge, yukarıda belirtildiği gibi hassasiyet gereksinimlerini
karşılayacak şekilde üretilmiş olup kalibre edilmiş bir gösterge değildir. Bu
nedenle gösterilen basınç, kullanıldığı sırada gösterge hassasiyeti sınırları
içinde yalnızca kılavuz görevi görür. Dräger göstergenin 50.000 çevrimden
sonra değiştirilmesini önerir.

Teknik Veriler
HP El Çarkı Bağlantıları
EN 144-2 gereğince standart G5/8. 200 bar ya da 300 bar

Konnektör Yedekleri

HP O Ring Sipariş Kodu:      D17409
Filtre (yalnızca ChargAir Hortumları) Sipariş Kodu:      R51806

Ulusal Standartlar'ı karşılayan diğer bağlantılar mevcuttur.

Dikkat: Şarj Hortumları ve ChargAir Doldurma Hortumları için (a) hortum
konnektörünün bağımsız, yüksek basınçlı solunabilir hava beslemesi
kaynağının çıkış konnektörü ile uyumlu olduğundan ve (b) bağlantının doğru
ve sağlam yapıldığından emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.

Hava Kalitesi
HP Şarj Hortumları ve ChargAir Doldurma Hortumları yalnızca ilgili Ulusal
Standartlar'ın (ör. EN12021) en güncel gereksinimlerini karşılayan, solunabilir
kalitedeki havayla kullanılmalıdır.

Sıcaklık Aralıkları
Şarj - +5°C ila +30°C
Saklama - -10°C ila +60°C

İşaret
Maksimum çalışma basıncı (WP) oranı, hortumun HP konnektörleri üzerine
"işaretlenmiştir"; ör. WP200 bar veya WP300 bar. Paslanmaz çelik örgülü
hortumun bileziği Tarih Kodu ile işaretlenmiştir:
Ay-Yıl-Parti Numarası:03-98-XX

ör. 03 – Mart
98 – 1998
XX – Tedarikçi Parti Kodu.

Kullanım
Güvenliğiniz İçin İnceleyin.

Şarj Hortumları
Basınçlı hava tüpleri, ilgili Ulusal Standart'larda tanımlandığı şekilde, hava
kalitesi standartlarını karşılayan solunabilir kalitedeki havayla doldurulmalıdır.

Basınçlı hava tüplerinin kullanılmasından sonra ve hava tahliyesi ya da
yeniden onay işlemlerinin ardından grup üzerinde tam bir muayene
gerçekleştirilebilmesi için gerekirse basınçlı hava valfli tüp gruplarını dikkatlice
temizleyin. Muayene, basınçlı hava tüpleri doldurulmadan önce
gerçekleştirilmelidir.
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Şarj ve Doldurma Hortumları
SCBA Aksesuarları Kullanım Kılavuzui
Tekrar kullanıma uygun ve tekrar muayene periyodu sınırları içinde
olduğundan emin olmak için basınçlı hava tüpleri görsel olarak muayene ve
kontrol edilmelidir. Basınçlı hava valfli silindir grubuyla birlikte verilen Kullanım
Kılavuzu'na bakın. Karbon Kompozit Tüplerde, karbon kompozit hava
tüplerinin izin verilen muayene sınırları ve hasar kriterleri için
3351362 referans numaralı bakım ve test kılavuzuna bakılmalıdır. Bu belge
Dräger'den talep edilerek temin edilebilir.

Muayene için görevlendirilen personelin valfli basınçlı hava tüpü grubunun
kontrol, bakım ve taşıma işlemlerini kullanılan ülkedeki ilgili ulusal
yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirebilecek eğitime sahip olduklarından
emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.

Güvenlik Notu: En son Deney Merkezi tarafından yerleştirilen etikette
veya tarih damgasında gösterilen Test Tarihini kontrol edin. Bir sonraki
testin gerçekleştirilmesi gereken tarih geçmişse tüpü kullanmayın veya
yeniden doldurmayın. Tüpün bir onay kurumu tarafından yeniden
onaylanması için gerekli düzenlemeleri yapın.

● Uygun basınç sınıfına sahip şarj hortumunu seçin. Gerekirse seçili
hortumun HP bağlantılarından koruyucu kapakları çıkarın. Yüksek basınçlı
muflu bağlantının yüksek basınçlı O-ringinin düzgün şekilde takıldığını ve
hasarlı olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.

● Hortumun dişli HP konnektörünü, O-ring konnektörü sıkıştırılıp metal-
metal durumuna ulaşılana kadar (ör. el çarkı artık dönmeyene kadar)
yüksek basınçlı solunabilir kalitedeki hava kaynağı (ör. manifold)
manifoldunun uygun basınç çıkışına vidalayın ve tamamen sıkın.

● Uygun tüp valfinin çıkış portundan koruyucu kapağın çıkarılması gereklidir.
Hasar ve kir/pislik olmadığından emin olmak için portu muayene edin.
Hortumun dişli HP el çarkını, doldurmak için O-ring konnektörü sıkıştırılıp
metal-metal durumuna ulaşılana kadar (ör. el çarkı artık dönmeyene
kadar) tüp valfine vidalayın. Hava tahliye valfini kapatın.

● Kompresör üreticisi tarafından belirtilen "Doldurma Talimatları"na
uyulması önemlidir.

Önemli Not: Tüpler, tüpün gövdesinde gösterilen doğru çalışma basıncı
sınıfına göre (çalışma basıncı WP) doldurulmalıdır, ör. 200 bar veya
300 bar. Aşırı doldurmayın. Basınçlı hava tüplerinde aşırı doldurma
durumlarına karşı güvenlik cihazı bulunmaz (güvenlik valfi
bulunmamaktadır). Dräger, seçilen tüpün aşırı doldurulmasını
engellemek için şarj kompresörüne basınç sınırlayıcı bir cihaz
takılmasını önerir. Tüpün şarj etiketinde gösterildiği gibi tüpü doğru
basınçla doldurun. Aşırı doldurmayın. Şarj işlemi basınçlı hava tüpünün
sıcaklığının yükselmesine neden olarak tüpün tamamen doldurulmasını
engelleyebilir. Dräger, bu etkiyi en aza indirmek için 27 bar/dakika şarj
oranını önerir. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra ortam sıcaklığındaki tüp
basıncını yeniden ölçün. Gerekirse tamamen doldurun.

ChargAir Doldurma Hortumları
ChargAir Doldurma Hortumları ile birlikte verilen Kullanım Kılavuzu'na bakın ve
buradaki talimatlara sıkı sıkıya uyun

Kullanımdan Sonra
Görsel Muayene
Şunların temiz ve sağlam olup olmadıklarını kontrol edin:

● Yüksek basınç bağlantıları.
● Yüksek basınçlı konnektörün yüksek basınçlı O-ringi.
● El çarkı dişi ve serbest dönüş.
● Hava tahliye valfinin serbest dönüşü.
● Gösterge kapağı.
● Gösterge güvenliği.
● Gösterge lens camının güvenliği.

Güvenlik Uyarısı - Kırık örgü telleri, hortumda aşırı derecede bükülme
veya uç bağlantı noktalarında belirgin zedelenme gibi gözle görülür
hasar varsa HP Şarj Hortumunu ve ChargAir Doldurma Hortumu'nun
kullanımına son verin. Ardından hasara yol açan nedenler belirlenmeli ve
tekrar meydana gelmesini engellemek için önlem alınmalıdır.

Temizleme
Uygun temizleme ve dezenfeksiyon maddeleri ve teknik özellikleri
hakkında bilgi için www.draeger.com/IFU adresinden 9100081
numaralı belgeye bakın.

Kirliyse ekipmanı temizleyin. Ekipman zararlı maddelere maruz kaldıysa, ciltle
doğrudan ve uzun süre temas eden tüm bileşenleri dezenfekte edin.
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