
Laadimis- ja täitevoolikud
Autonoomse hingamisaparaad tarvikud i Kasutusjuhend
Sertifikaadid
Käesoleva toote kasutusloa aluseks olevaid Euroopa standardeid, juhiseid ja
direktiive on kirjeldatud vastavusdeklaratsioonis (vt vastavusdeklaratsiooni või
aadressi www.draeger.com/product-certificates).

Teie ohutuseks
● Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud painduva kõrgsurvevooliku

koostusid ei tohi kasutada, kui õhu rõhk ületab määratletud maksimaalset
töörõhku (WP), mille väärtus on graveeritud vooliku
kõrgsurveühendustele, nt WP200bar või WP300bar.

● Laadimisvoolikutes ja ChargAir-i täitevoolikutes tohib kasutada ainult
hingamiseks sobiva kvaliteediga õhku, mis vastab asjakohase riikliku
standardi, nt EN12021, uusimatele nõuetele.

● Ärge kasutage voolikukoostu, kui mõni selle komponent on kahjustatud,
lahtine, kulunud või äratab mis tahes muul põhjusel kahtlusi.

● Ärge kasutage narmendavaid, kahjustatud või kulunud voolikuid; hoidke
voolikukoostud alati turvalises kohas, eemal kuumusallikatest ja otsesest
päikesevalgusest; vooliku purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

● Kasutajad peaksid vältima õhuvoolikute liigset painutamist ja väänamist.
● Ärge määrige kinniteid ja voolikuid ning vältige nende kokkupuudet õlide,

määrdeainete jms reostusega.
● Ärge suunake väljalastavat õhku kasutaja või teiste inimeste silmadele või

nahale.
● Silindri ventiili avades ärge vaadake otse manomeetrile.
● Kasutage voolikut ainult käesolevas kasutusjuhendis määratletud

otstarbel või vastavalt Drägeri kirjalikele juhistele.
● Surugaasi (õhu) silindrite ja/või süsteemide kasutamine ja hooldamine

nõuab teadmisi ning eeldab kasutusriigis kehtivate surugaasi (õhu)
silindrite ja/või süsteemide kasutamist reguleerivate riiklike eeskirjade,
seaduste ja standardite täitmist.

● Surugaasi (õhu) silindrite ja/või süsteemide ning tarvikute regulaarseid
ülevaatus- ja hooldustoiminguid tohivad teostada ainult koolitatud ja
pädevad isikud ning need toimingud tuleb kirjalikult fikseerida.

● Surugaasi (õhu) silindreid tohivad laadida/täita ainult koolitatud ja pädevad
isikud.

● Dräger soovitab sõlmida hoolduslepingu Drägeri osakonna või esindajaga.
● Hoolduslepingute ja hoolduskursuste kohta lisateabe saamiseks pöörduge

Drägeri poole.
● Hooldustööde käigus kasutage ainult Drägeri originaalvaruosi.
● Hooldustööde käigus kasutage ainult Drägeri originaaltestimisseadmeid.
● Komponendi vea või rikke korral teavitage sellest Drägerit.

Vastutusavaldus
Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud painduva kõrgsurvevooliku koostude
garantiitingimused saab soovi korral hankida Drägerilt. Kui seadet hooldab või
parandab vastava koolituseta isik (kes ei ole Drägeri töötaja või Drägeri poolt
sertifitseeritud) või kui seadet kasutatakse sihtotstarbele mittevastaval viisil,
kandub vastutus seadme töökindla toimimise eest omanikule või kasutajale.

Kirjeldus ja kasutusotstarve
Kasutusjuhendis kirjeldatakse järgmisi painduva kõrgsurvevooliku koostusid.

Laadimisvoolikud
200 baari (pistik–pistik)        3331194
200 baari (pistik–pistikupesa)        3331195
300 baari (pistik–pistik)        3331204
300 baari (pistik–pistikupesa)        3331205

Ülalnimetatud voolikuid kasutatakse ühenduse loomiseks kohase hingamiseks
sobiva kvaliteediga kõrgsurveõhu allikaga, nt kompressoriga, et täita (laadida)
ühendatud, vastava nimirõhuga ventiiliga surugaasi (õhu) silindrikoostusid.

ChargAir-i täitevoolikud
1,5 m täitevoolik        3336645
1,5 m täitevoolik (manomeetriga)        3336641
3,0 m täitevoolik        3336646
3,0 m täitevoolik (manomeetriga)        3336642
7,5 m täitevoolik        3336647
7,5 m täitevoolik (manomeetriga)        3336643

ChargAir-i täitevoolikutel on G/5/8 DIN keermestatud ühendus ja kõrgsurve
kiirühendusliitmik, mis võimaldab täita surugaasiga (õhuga) ventiiliga
silindrikoostusid (kui need on paigaldatud autonoomsele hingamisaparaadile)
eraldiseisvast sekundaarsest hingamiseks sobiva kvaliteediga kõrgsurveõhu
allikast. ChargAir-i täitevoolikutel (manomeetriga) kasutatud manomeeter on

burdoontoru-tüüpi ja vastab Euroopa standardi EN137 – 1993 tehnilistele ja
täpsusnõuetele. Manomeetri skaalal on kiirekujuline astmikmärgistus 10 baari
suuruste intervallidega alates 0 kuni 350 baarini.

Oluline märkus: manomeeter on valmistatud vastama ülalnimetatud
täpsusnõuetele ega ole kalibreeritud manomeeter. Näidatavat rõhku tuleb
seetõttu pidada ainult suunisväärtuseks manomeetri täpsusvahemiku piires
kasutamise ajahetkel. Dräger soovitab manomeetri välja vahetada
50 000 töötsükli järel.

Tehnilised andmed
Kõrgsurve käsiratas-ühendused
Standard G5/8 vastavalt standardile EN 144-2. 200 baari või 300 baari

Ühenduse varuosad

Kõrgsurve rõngastihend Tellimiskood:      D17409
Filter (ainult ChargAir-i voolikud) Tellimiskood:      R51806

Saadaval on teised riiklikele standarditele vastavad ühendused.

Ettevaatust: laadimisvoolikute ja ChargAir-i täitevoolikute puhul vastutab
kasutaja selle eest, et (a) vooliku ühendus oleks ühilduv eraldiseisva
hingamiseks sobiva kvaliteediga kõrgsurveõhu allika väljundühendusega ja et
(b) ühendus oleks õigesti ja turvaliselt paigaldatud.

Õhu kvaliteet
Kõrgsurve laadimisvoolikutes ja ChargAir-i täitevoolikutes tohib kasutada
ainult hingamiseks sobiva kvaliteediga õhku, mis vastab asjakohase riikliku
standardi, nt EN12021, uusimatele nõuetele.

Temperatuurivahemikud
Laadimine: +5 °C kuni +30 °C
Hoiustamine: –10 °C kuni +60 °C

Märgistus
Maksimaalse töörõhu (WP) väärtus on vermitud vooliku
kõrgsurveühendustele, nt WP200bar või WP300bar. Roostevabast terasest
punutud vooliku metallotsakul asub kuupäevakoodi märgis kujul
kuu-aasta-partiinumber: 03-98-XX

st 03 – märts
98 – 1998
XX – tarnija partii kood

Kasutamine
Vt jaotist „Teie ohutuseks”.

Laadimisvoolikud
Suruõhusilindrid tuleb laadida (täita) hingamiseks sobiva kvaliteediga õhuga,
mis vastab asjakohastes riiklikes standardites toodud õhukvaliteedi nõuetele.

Pärast suruõhusilindrite kasutamist ning pärast rõhu väljutamist või
taassertifitseerimist puhastage vajaduse korral ettevaatlikult ventiiliga
suruõhusilindri koost, et saaks teostada koostu täieliku ülevaatuse. Ülevaatus
tuleb teostada enne suruõhusilindri laadimist.

Suruõhusilindrid tuleb visuaalselt üle vaadata ning kontrollida, kas need
sobivad edasiseks kasutamiseks ja jäävad korduva ülevaatuse tähtaja
piiresse. Vt ventiiliga suruõhusilindri koostu kasutusjuhendit. Süsinik-
komposiitmaterjalist silindrite puhul tuleb vaadata hooldus- ja testimisjuhendist
3351362 süsinik-komposiitmaterjalist silindrite kahjustuste kriteeriume ja
ülevaatuse lubatud piirvahemikke. Soovi korral saab selle dokumendi hankida
Drägerilt.

Kasutaja kohuseks on tagada, et ülevaatust teostav personal oleks koolitatud
ja pädev ventiiliga suruõhusilindri koostude hooldamisel ja ohutul käsitsemisel
vastavalt kasutusriigis kehtivatele asjakohastele riiklikele eeskirjadele.

Ohutusmärkus: kontrollige testimiskuupäeva, mis asub viimase testi
sooritanud katsekoja poolt silindrile paigaldatud sildil või
kuupäevatemplil. Ärge kasutage ega laadige silindrit, mis on ületanud
järgmise nõutava testi sooritamise kuupäeva. Korraldage silindri
taassertifitseerimine volitatud asutuse poolt.
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Laadimis- ja täitevoolikud
Autonoomse hingamisaparaad tarvikud Kasutusjuhendi
● Valige sobiva nimirõhuga laadimisvoolik. Vajaduse korral eemaldage
valitud vooliku kõrgsurveühendustelt kaitsekorgid. Kontrollige, kas
kõrgsurvekraani(de) kõrgsurve rõngastihend paikneb korrektselt ja on
kahjustamata. Vajaduse korral asendage.

● Keerake vooliku keermestatud kõrgsurveühendus hingamiseks sobiva
kvaliteediga kõrgsurveõhu allika (nt kompressori) kollektori asjakohase
rõhuväljundi külge ja pinguldage, kuni ühenduse rõngastihend on kokku
surutud ja on saavutatud metalli kokkupuude metalliga, st kui käsiratast ei
saa enam keerata.

● Vajaduse korral eemaldage sobiva silindri ventiili väljundpordilt kaitsekork.
Kontrollige porti veendumaks, et see oleks kahjustamata ja puhas
mustusest/prahist. Keerake vooliku keermestatud kõrgsurve käsiratas
täidetava silindri ventiili külge, kuni ühenduse rõngastihend on kokku
surutud ja on saavutatud metalli kokkupuude metalliga, st kui käsiratast ei
saa enam keerata. Sulgege väljutusventiil.

● Oluline on järgida kompressori tootja täitmisjuhiseid.

Oluline märkus: silindrid tuleb täita korrektse nimitäiterõhuni (töörõhk,
WP) nagu näidatud silindri korpusel, nt 200bar või 300bar. Ärge täitke
üle. Suruõhusilindritel ei ole ohtusseadet, mis kaitseks ületäitmise eest
(puudub turvaventiil). Silindri ületäitmise vältimiseks soovitab Dräger
paigaldada laadimiskompressorile rõhupiiraja. Täitke silinder õige
rõhuni, mis on toodud silindrile kinnitatud täitmissildil. Ärge täitke üle.
Täitmine võib põhjustada suruõhu ja silindri temperatuuri tõusu, mille
tulemusena pole täitmine täielik. Selle efekti minimeerimiseks soovitab
Dräger kasutada täitmismäära 27 baari/minutis. Pärast täitmist
kontrollige uuesti silindri rõhku keskkonnatemperatuuril. Vajaduse
korral täitke veel.

ChargAir-i täitevoolikud
Tutvuge ja järgige täpselt ChargAir-i täitevoolikutega kaasas olevat
kasutusjuhendit.

Pärast kasutamist
Visuaalne ülevaatus
Kontrollige järgmiste komponentide puhtust ja terviklikkust.

● Kõrgsurveühendused.
● Kõrgsurveühenduse kõrgsurve rõngastihend.
● Käsiratta keere ja takistamata liikumine keeramisel.
● Väljutusventiili takistamata liikumine keeramisel.
● Manomeetri kate.
● Manomeetri kaitstus.
● Manomeetri klaasi kaitstus.

Ohutushoiatus: kõrvaldage kõrgsurve laadimisvoolik ja ChargAir-i
täitevoolik kasutuselt, kui märkate voolikul nähtavaid kahjustusi, nt
punutud osa katkenud kiud, vooliku tugev moondumine või otsakinnitite
ilmsed kahjustused. Sel juhul tuleb kindlaks teha kahjustuse põhjus ja
võtta tarvitusele meetmed selle kordumise välistamiseks.

Puhastamine
Sobivate puhastus- ja desinfitseerimisainete ning nende
spetsifikatsioonide kohta leiate teavet dokumendist 9100081
veebilehel www.draeger.com/IFU.

Kui varustus on määrdunud, puhastage seda. Kui varustus on kokku puutunud
kahjulike ainetega, desinfitseerige kõiki osi, mis puutuvad otseselt ja
pikaajaliselt kokku nahaga.
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