
Φιάλες πεπιεσμένου αέρα
Αέρας αναπνοής για εξοπλισμό αναπνευστικής προστασίας Οδηγίες χρήσηςi
1 Για την ασφάλειά σας
Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται σε εκπαιδευμένους και ικανούς χρήστες
εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας και συστημάτων παροχής αέρα
αναπνοής. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει οδηγίες για την ασφαλή χρήση, το
χειρισμό και τη συντήρηση των φιαλών πεπιεσμένου αέρα της Dräger από
χάλυβα, αλουμίνιο και σύνθετο υλικό άνθρακα.

1.1 Γενικές δηλώσεις ασφαλείας

● Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις
Οδηγίες χρήσης.

● Ακολουθείτε πιστά τις Οδηγίες χρήσης. Ο χρήστης πρέπει να
καταλαβαίνει πλήρως και να τηρεί αυστηρά τις οδηγίες. 

● Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τους σκοπούς που
προσδιορίζονται στην ενότητα Προβλεπόμενη χρήση αυτού του
εντύπου.

● Μην πετάξετε τις Οδηγίες χρήσης. Φροντίστε να φυλάσσονται και να
χρησιμοποιούνται σωστά από το χρήστη του προϊόντος.

● Μόνο πλήρως εκπαιδευμένοι και ικανοί χρήστες επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.

● Συμμορφωθείτε με όλους τους τοπικούς και εθνικούς κανόνες και
κανονισμούς που αφορούν αυτό το προϊόν.

● Μόνο εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό επιτρέπεται να επιθεωρεί,
επισκευάζει και συντηρεί το προϊόν. 

● Σας συνιστούμε να συνάψετε σύμβαση σέρβις με την Dräger για όλες
τις εργασίες συντήρησης και να απευθύνεστε στην Dräger για όλες τις
επισκευές.

● Αυτό το προϊόν πρέπει να επιθεωρείται και να επισκευάζεται από
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις, όπως αναφέρεται στην
ενότητα Συντήρηση αυτού του εντύπου.

● Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Dräger,
διαφορετικά ενδέχεται να επηρεαστεί η ορθή λειτουργία του προϊόντος.

● Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ελλιπές προϊόν και μην
τροποποιείτε το προϊόν.

● Ενημερώστε την Dräger σε περίπτωση προβλήματος ή βλάβης σε
οποιοδήποτε εξάρτημα.

● Η παροχή αέρα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για τον αέρα
αναπνοής σύμφωνα με το πρότυπο EN 12021.

1.2 Ορισμοί εικονιδίων προειδοποίησης

Τα εικονίδια προειδοποίησης χρησιμοποιούνται σε αυτό το έντυπο για να
επισημάνουν το κείμενο που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από το
χρήστη. Οι ορισμοί των εικονιδίων είναι οι εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επισημαίνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει θανάσιμο ή σοβαρό
τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επισημαίνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο
προϊόν ή το περιβάλλον. Ενδέχεται επίσης να επισημαίνει την
προσοχή του χρήστη κατά της μη ασφαλούς πρακτικής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του
προϊόντος.

2 Περιγραφή
2.1 Επισκόπηση προϊόντος

Οι φιάλες πεπιεσμένου αέρα της Dräger είναι σχεδιασμένες και
κατασκευασμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με τον
εξοπλισμό υπό πίεση. Οι φιάλες φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE, η
οποία υποδεικνύει ότι έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από σχετικό
διακοινωμένο όργανο. Η φιάλη έχει ονομαστική πίεση λειτουργίας 200 bar
ή 300 bar. Στο σώμα και τη βαλβίδα της φιάλης υπάρχει αυτοκόλλητο όπου
αναγράφεται η ονομαστική πίεση (βλ. Ενότητα 2.5).

Κατά κανόνα, οι φιάλες της Dräger παρέχονται σε πλήρη πλήρωση, εκτός
αν δεν το επιτρέπουν οι κανονισμοί αποστολής/μεταφοράς. Οι φιάλες σε
πλήρη πλήρωση περιέχουν αέρα αναπνοής (σύμφωνα με το πρότυπο
EN 12021) σε πίεση λειτουργίας στους 15 °C.

2.1.1 Βαλβίδα φιάλης

Η φιάλη έχει έναν από τους διαθέσιμους τύπους βαλβίδας, όπως ευθεία
βαλβίδα, ορθογώνια βαλβίδα ή βαλβίδα διασταυρούμενης ροής (Εικ. Α). Η
βαλβίδα της φιάλης έχει την ίδια ονομαστική πίεση λειτουργίας με τη φιάλη.
Κατά κανόνα, η έξοδος της βαλβίδας φιάλης είναι ένας σύνδεσμος G5/8"
σύμφωνα με το πρότυπο EN144-2, αλλά διατίθενται και άλλοι τύποι
συνδέσμου.

Στον προαιρετικό εξοπλισμό για τη βαλβίδα της φιάλης
συμπεριλαμβάνονται ένα τυπικό περιστροφικό χειριστήριο με ή χωρίς
καστάνια, μια βαλβίδα υπερχείλισης και ένας πλήρης μετρητής πίεσης, τα
οποία περιγράφονται παρακάτω.

Το περιστροφικό χειριστήριο είναι μαύρο, εκτός αν η βαλβίδα έχει βαλβίδα
υπερχείλισης. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι γκρι ή μπλε (βλ. Ενότητα ).

2.1.2 Περιστροφικό χειριστήριο με ή χωρίς καστάνια

Η βαλβίδα της φιάλης έχει περιστροφικό χειριστήριο με ή χωρίς καστάνια
(Εικ. Β).

● Αν το περιστροφικό χειριστήριο δεν έχει καστάνια, περιστρέφεται
ελεύθερα και στις δύο κατευθύνσεις.

● Αν το περιστροφικό χειριστήριο έχει καστάνια, ο μηχανισμός της
καστάνιας είναι σχεδιασμένος για να εμποδίζει το ακούσιο κλείσιμο της
βαλβίδας. Το περιστροφικό χειριστήριο περιστρέφεται ελεύθερα όταν
ανοίγετε τη βαλβίδα. Αντιθέτως, ο μηχανισμός της καστάνιας περιορίζει
την κίνησή του όταν κλείνετε τη φιάλη. Για να κλείσετε τη βαλβίδα,
πρέπει να περάσετε το περιστροφικό χειριστήριο πάνω από την
καστάνια, αντίθετα με τη δύναμη του ελατηρίου, και ταυτόχρονα να
γυρίσετε το περιστροφικό χειριστήριο προς τα δεξιά.

2.1.3 Βαλβίδα υπερχείλισης

Η βαλβίδα υπερχείλισης διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός για τις
φιάλες αέρα. Η βαλβίδα υπερχείλισης είναι μια διάταξη ασφαλείας που
εμποδίζει την ανεξέλεγκτη απελευθέρωση αέρα υψηλής πίεσης σε
περίπτωση που η βαλβίδα της φιάλης ή ο αγωγός αέρα υψηλής πίεσης
υποστεί ζημιά. Η βαλβίδα υπερχείλισης ενεργοποιείται επίσης αν η
βαλβίδα της φιάλης ανοίξει όταν η έξοδος της βαλβίδας φιάλης είναι ανοικτή
στο περιβάλλον.

Η βαλβίδα υπερχείλισης ενεργοποιείται προκειμένου να μειωθεί ο ρυθμός
διαφυγής του αέρα όταν χρειάζεται, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η
απόδοση κατά την κανονική χρήση.

Στις περισσότερες χώρες, οι βαλβίδες φιάλης με βαλβίδα υπερχείλισης
έχουν γκρι περιστροφικό χειριστήριο. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες (π.χ.

στην Ελβετία) έχουν μπλε περιστροφικό χειριστήριο για λόγους
συμμόρφωσης με τους εθνικούς κανονισμούς.

2.1.4 Πλήρης μετρητής πίεσης

Σε ορισμένες βαλβίδες φιάλης τοποθετείται ένας πλήρης μετρητής πίεσης,
ο οποίος υποδεικνύει την πίεση αέρα που απομένει στη φιάλη. Ο μετρητής
πίεσης συνδέεται στη βαλβίδα από την πλευρά της φιάλης, ώστε να
εμφανίζει μια σταθερή ένδειξη πίεσης ακόμα και όταν η βαλβίδα της φιάλης
είναι κλειστή.

2.1.5 Αναγνώριση ραδιοσυχνότητας (RFID)

Η αναγνώριση ραδιοσυχνότητας (RFID) αποτελεί προαιρετικό εξοπλισμό
για τις φιάλες αέρα και επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση και
παρακολούθηση των πόρων με τη χρήση ενός αναγνώστη
ραδιοσυχνότητας. Η ετικέτα αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας (RFID)
τοποθετείται σε ένα ελαστικό κολάρο στο λαιμό της φιάλης (Εικ. Γ).

2.2 Προβλεπόμενη χρήση

Οι φιάλες πεπιεσμένου αέρα της Dräger είναι σχεδιασμένες για να
παρέχουν αέρα αναπνοής σε συμβατό εξοπλισμό αναπνευστικής

προστασίας της Dräger προστασία του αναπνευστικού εξοπλισμού και σε
συστήματα παροχής αέρα αναπνοής που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με ένα
από τα εξής τεχνικά πρότυπα: EN137, EN402 ή EN1146. Όταν η φιάλη
είναι τοποθετημένη σε εγκεκριμένη διάταξη αναπνευστικής προστασίας της
Dräger, προσφέρει στο χρήστη αναπνευστική προστασία όταν εργάζεται
σε περιβάλλον με μολυσμένο αέρα ή έλλειψη οξυγόνου.

Για τη θερμοκρασία λειτουργίας της φιάλης βλ. τις σχετικές οδηγίες χρήσης
της αναπνευστικής συσκευής. Το εύρος θερμοκρασίας της φιάλης, της
επένδυσης και της βαλβίδας της φιάλης στις ετικέτες των προϊόντων και
στο παρόν έγγραφο αποτελούν πληροφορίες που προορίζονται
αποκλειστικά για τους κατασκευαστές.

2.3 Περιορισμοί στη χρήση

Οι φιάλες πεπιεσμένου αέρα της Dräger δεν είναι εγκεκριμένες για
καταδύσεις και δεν πρέπει να βυθίζονται σε γλυκό ή αλμυρό νερό.

2.4 Εγκρίσεις

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι οδηγίες όπου
βασίζεται η έγκριση αυτού του προϊόντος, αναφέρονται στη δήλωση
συμμόρφωσης (βλ. δήλωση συμμόρφωσης ή www.draeger.com/product-
certificates)..

Οι χρήστες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι φιάλες συμμορφώνονται με τους
σχετικούς εθνικούς κανονισμούς που ενδέχεται να ισχύουν στη χώρα
χρήσης. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με την Dräger, έναν εθνικό φορέα
έγκρισης ή ένα διαπιστευμένο κέντρο δοκιμών.

2.5 Επεξήγηση σημάνσεων και συμβόλων

2.5.1 Σήμανση φιαλών

Οι φιάλες προορίζονται μόνο για αέρα αναπνοής, ενώ φέρουν τα
αυτοκόλλητα και τα χρώματα που ορίζονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ο χρωματικός κώδικας σημειώνεται στο λαιμό της φιάλης.

Στην Εικ. Δ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα των πληροφοριών που
σημειώνονται σε μια φιάλη της Dräger από σύνθετο υλικό άνθρακα, οι
οποίες επεξηγούνται στον παρακάτω πίνακα.

Όταν η βαλβίδα τοποθετείται στη φιάλη κατά την κατασκευή, υπάρχει ένα
αυτοκόλλητο (Εικ. E) στο σύνδεσμο ανάμεσα στο λαιμό και τη βαλβίδα της
φιάλης. Αυτό το αυτοκόλλητο υποδεικνύει ότι ο σύνδεσμος υπόκειται σε
έγκριση σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση και
προσδιορίζει τη φιάλη ως γνήσιο προϊόν της Dräger.

Το αυτοκόλλητο πρέπει να βρίσκεται στη φιάλη και να είναι άθικτο κατά την
αρχική παραλαβή της φιάλης. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε
με την Dräger ή τον προμηθευτή σας. Κατά τη διάρκεια ζωής της φιάλης το
αυτοκόλλητο ενδέχεται να φθαρεί ή να ξεκολλήσει, χωρίς αυτό να έχει
κάποια αρνητική επίδραση στη φιάλη.

2.5.2 Σήμανση της βαλβίδας φιάλης

Η σήμανση της βαλβίδας φιάλης (Εικ. ΣΤ, στοιχείο 2) είναι χαραγμένη
γύρω από το σώμα της βαλβίδας και η πίεση λειτουργίας (Εικ. ΣΤ,
στοιχείο 1) επισημαίνεται στο σώμα της βαλβίδας ή την υποδοχή της
εξόδου. Παρακάτω επεξηγείται ένα παράδειγμα σήμανσης βαλβίδας:

K800-502.0-S8 EN144 π-0589 XX/XX M18 F -40 °C/+60 °C

!

!
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Σήμανση Επεξήγηση

EN144-1 M18 X 1.5 Πρότυπο και μέγεθος σπειρώματος

GB Χώρα κατασκευής

Dräger Όνομα κατασκευαστή

BRUH-1596 / 3338193 Μοναδικός σειριακός αριθμός / Αριθμός σχεδίου του 
εγκεκριμένου σχεδιασμού

AA6061 LINER Κράμα του χιτωνίου της φιάλης

4.09KG Ονομαστικό βάρος χωρίς πίεση σε kg, χωρίς τη 
βαλβίδα

V6.8L Ελάχιστη χωρητικότητα νερού σε λίτρα

PW 300 at 15 °C Μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar, σε θερμοκρασία 
αναφοράς 15 °C

PT / PH450BAR Πίεση δοκιμής

CE 0038 Σήμανση CE και αναγνωριστικός αριθμός του 
διακοινωμένου οργάνου

EN12245:2009 Πρότυπο που καθορίζει το σχεδιασμό, τη δοκιμή και 
την κατασκευή της φιάλης

GB  Χώρα έγκρισης και σήμα του διακοινωμένου οργάνου

2006/11 Ημερομηνία της πρώτης δοκιμής υδροστατικής πίεσης. 
Εναλλακτικά αναγράφεται σε μορφή μήνας/έτος 
(03/2014 ή 03/14)

FINAL 2026/11 Τέλος της σχεδιαζόμενης διάρκειας ζωής, μετά την 
οποία η φιάλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 
Εναλλακτικά αναγράφεται ως FIN 2026/11

TS: -50 °C / +60 °C Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

PSmax: 374BAR at 60 °C Μέγιστη πίεση που αναπτύσσεται στη φιάλη μετά τους 
60 °C

Year of first re-test 2011 Αυτή η ημερομηνία εξαρτάται από τους εθνικούς 
κανονισμούς σχετικά με την περιοδική επιθεώρηση στη 
χώρα χρήσης. Η φιάλη πρέπει να επαναπιστοποιείται 
πριν τελειώσει ο μήνας της πρώτης δοκιμής 
υδροστατικής πίεσης (στην προκειμένη περίπτωση, ο 
Νοέμβριος)

Υποδεικνύει μη οξειδωτικό πεπιεσμένο αέριο

Σήμανση Επεξήγηση

K800-502.0-S8 Τύπος βαλβίδας

EN144 Πρότυπο που εφαρμόζεται

π Υποδεικνύει ότι η βαλβίδα πληροί τις απαιτήσεις της 
οδηγίας σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό 
πίεση

0589 Αναγνωριστικός αριθμός του διακοινωμένου οργάνου

XX/XX Έτος και μήνας κατασκευής

M18 Σπείρωμα φιάλης

F Σύμφωνα με το πρότυπο EN137

-40 °C/+60 °C Εύρος θερμοκρασίας

Α Ευθεία 
βαλβίδα

Ορθογώνια 
βαλβίδα

Βαλβίδα 
διασταυρούμενης ροής

Ευθεία βαλβίδα με ενσωματωμένο 
μετρητή πίεσης
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Φιάλες πεπιεσμένου αέρα
Αέρας αναπνοής για εξοπλισμό αναπνευστικής προστασίας Οδηγίες χρήσηςi
3 Χρήση
3.1 Χειρισμός της φιάλης

● Οι φιάλες πεπιεσμένου αέρα είναι βαριές και μεταφέρονται δύσκολα. Ο
λανθασμένος χειρισμός τους ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή
θάνατο. Όταν χειρίζεστε φιάλες, πρέπει να λαμβάνετε τις απαραίτητες
προφυλάξεις για να αποφεύγετε τα ατυχήματα.

● Μόνο εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, το οποίο είναι εξοικειωμένο
με το σωστό χειρισμό και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις φιάλες
πεπιεσμένου αέρα, πρέπει να χειρίζεται τις φιάλες.

● Ενημερώστε τα μη εκπαιδευμένα άτομα σχετικά με τους κινδύνους που
σχετίζονται με το χειρισμό, τη μεταφορά και την αποθήκευση, και μην
τους επιτρέπετε να χειρίζονται φιάλες πεπιεσμένου αέρα.

● Για να μεταφέρετε τη φιάλη, κρατήστε το σώμα της βαλβίδας ή το σώμα
της φιάλης. Μην μεταφέρετε τη φιάλη κρατώντας την από το
περιστροφικό χειριστήριο της βαλβίδας.

3.2 Προετοιμασία και χρήση της φιάλης

3.2.1 Γενικές παρατηρήσεις

● Κάντε έναν οπτικό έλεγχο της φιάλης (βλ. Ενότητα 4.4).
● Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη βρίσκεται εντός της σχεδιαζόμενης διάρκειας

ζωής της και εντός προθεσμίας για την επόμενη περιοδική επιθεώρηση
που υποδεικνύεται από την ημερομηνία δοκιμής στη φιάλη.

● Πριν τοποθετήσετε τη φιάλη στον εξοπλισμό αναπνευστικής
προστασίας, αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από την έξοδο της
βαλβίδας φιάλης. Φυλάξτε το κάλυμμα για να το τοποθετήσετε ξανά.

● Τοποθετήστε τη φιάλη και πραγματοποιήστε έλεγχο διαρροής και
έλεγχο λειτουργίας ακολουθώντας τις Οδηγίες χρήσης που παρέχονται
με τον εξοπλισμό αναπνευστικής προστασίας.

● Μην ξεκινάτε οποιαδήποτε εργασία χρησιμοποιώντας φιάλη με
ποσοστό πλήρωσης κάτω από το 90 τοις εκατό (ή περισσότερο αν
απαιτείται από τους εθνικούς κανονισμούς). Εάν το ποσοστό
πλήρωσης της φιάλης είναι κάτω από 90 τοις εκατό, γεμίστε τη φιάλη
σε πλήρη ονομαστική πίεση λειτουργίας (βλ. Ενότητα 4.3).

● Η διάρκεια προστασίας εξαρτάται από την ποσότητα του διαθέσιμου
αέρα στη φιάλη και το ρυθμό αναπνοής του χρήστη.

3.2.2 Χειρισμός της βαλβίδας φιάλης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ανοίγετε τη βαλβίδα της φιάλης, εκτός αν η φιάλη είναι
συνδεδεμένη με αναπνευστικό εξοπλισμό ή μετρητή δοκιμής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη και μην χρησιμοποιείτε εργαλεία
για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη βαλβίδα της φιάλης.

● Για να ανοίξετε τη βαλβίδα, γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο προς
τα αριστερά μέχρι τέρμα (κοιτάζοντας το περιστροφικό χειριστήριο από
πάνω).
○ Καθώς η βαλβίδα ανοίγει, το περιστροφικό χειριστήριο περνά

πάνω από τις προεξοχές της καστάνιας.
○ Όταν το περιστροφικό χειριστήριο ανοίξει τελείως, γυρίστε το προς

τα δεξιά έως 60° για να ασφαλίσει η πρώτη καστάνια, ώστε να μην
μπορείτε να κλείσετε τη βαλβίδα κατά λάθος.

● Για να κλείσετε τη βαλβίδα, γυρίστε το περιστροφικό χειριστήριο προς
τα δεξιά μέχρι τέρμα.
○ Αν το περιστροφικό χειριστήριο έχει καστάνια, περάστε το πάνω

από τις προεξοχές της καστάνιας καθώς το γυρίζετε προς τα δεξιά.
● Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τελείως τη βαλβίδα, γυρίστε την μέχρι να

βρείτε αντίσταση και να μην μπορείτε πλέον να την περιστρέψετε. Με
αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι:
○ Ο αέρας δεν περιορίζεται όταν η βαλβίδα είναι ανοικτή.
○ Δεν απελευθερώνεται αέρας όταν η βαλβίδα είναι κλειστή.

● Όταν η βαλβίδα είναι τελείως κλειστή, πρέπει να γυρίσετε το
περιστροφικό χειριστήριο περισσότερες από δύο φορές για να την
ανοίξετε πλήρως.

3.3 Μετά τη χρήση

● Αμέσως μετά τη χρήση κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης, ώστε να μην
εισχωρήσει υγρασία στη φιάλη.

● Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τη φιάλη από τον εξοπλισμό αναπνευστικής
προστασίας ακολουθώντας τις Οδηγίες χρήσης που παρέχονται μαζί
με τον εξοπλισμό. Εάν αφαιρέσετε τη φιάλη, τοποθετήστε αμέσως το
προστατευτικό κάλυμμα στην έξοδο της βαλβίδας φιάλης.

4 Συντήρηση
4.1 Πίνακας συντήρησης

Η συντήρηση και ο έλεγχος των φιαλών, ακόμα και εκείνων που δεν
χρησιμοποιούνται, πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα
συντήρησης. Καταγράφετε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συντήρηση
και τις δοκιμές. Ενδέχεται να χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος και δοκιμές στη
χώρα όπου χρησιμοποιείται ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις
εθνικές διατάξεις.

4.2 Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο καθαρισμός με εκτόξευση γωνιωδών ή σφαιρικών σωματιδίων,
χημικά καθαριστικά, διαβρωτικά χρωμάτων και διαλύτες ενδέχεται
να προκαλέσει ζημιά στη φιάλη ή στη βαλβίδα της φιάλης. Μην
χρησιμοποιείτε μεθόδους ή υλικά καθαρισμού που ενδέχεται να
προκαλέσουν ζημιά.

Όταν χρειάζεται, καθαρίστε τη φιάλη χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό με
ήπιο σαπούνι. Αν απαιτείται περαιτέρω καθαρισμός, απευθυνθείτε στη
Dräger ή σε άλλο προσωπικό σέρβις με τα κατάλληλα προσόντα.

4.3 Πλήρωση φιαλών αέρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ποιότητα του αέρα για τις φιάλες πεπιεσμένου αέρα πρέπει να
πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12021.

● Οι φιάλες της Dräger προορίζονται για χρήση μόνο με αναπνευστικό
εξοπλισμό πεπιεσμένου αέρα. Γεμίζετε τις φιάλες μόνο με αέρα
αναπνοής και ποτέ με άλλα μείγματα ή μεμονωμένα αέρια.

● Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες που παρέχονται με τη μονάδα
πλήρωσης για την αναπλήρωση της φιάλης.

● Κάντε έναν οπτικό έλεγχο της φιάλης (βλ. Ενότητα 4.4).
● Πραγματοποιείτε πλήρωση μόνο σε φιάλες πεπιεσμένου αέρα οι οποίες:

○ Είναι σύμφωνες με τα εθνικά πρότυπα.
○ Φέρουν την ημερομηνία της τελευταίας περιοδικής επιθεώρησης

και το αναγνωριστικό σύμβολο ή το όνομα του διαπιστευμένου
κέντρου δοκιμών.

○ Βρίσκονται εντός της σχεδιαζόμενης διάρκειας ζωής τους και εντός
προθεσμίας για την επόμενη περιοδική επιθεώρηση.

○ Δεν έχουν υποστεί ζημιά ή διάβρωση.
● Για να μην εισχωρήσει υγρασία στη φιάλη, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα της

φιάλης παραμένει κλειστή μέχρι να συνδεθεί με τη μονάδα πλήρωσης.
● Για να αποτρέψετε υπερβολική πλήρωση της φιάλης, η Dräger

προτείνει τη χρήση συσκευής περιορισμού πίεσης στο συμπιεστή
πλήρωσης.

● Η Dräger συνιστά ρυθμό πλήρωσης έως 27 bar/λεπτό (αν ο ρυθμός
πλήρωσης είναι πιο γρήγορος, η θερμοκρασία θα αυξηθεί, με
αποτέλεσμα η πλήρωση να είναι ατελής).

● Γεμίστε τη φιάλη μέχρι την ονομαστική πίεση λειτουργίας (που
σημειώνεται ως PW στο αυτοκόλλητο της φιάλης):
○ Αν η θερμοκρασία της φιάλης αυξηθεί κατά την πλήρωση, θα

αυξηθεί και η πίεση της φιάλης. Όταν η φιάλη γεμίζει με το μέγιστο
ρυθμό πλήρωσης, η πίεση υπερβαίνει κατά πολύ την πίεση
λειτουργίας. Η μέγιστη επιτρεπόμενη αύξηση της πίεσης είναι 10 %
της πίεσης λειτουργίας. Για παράδειγμα, η πίεση σε μια φιάλη των
300 bar δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 330 bar.

○ Μετά την πλήρωση αφήστε τη φιάλη να κρυώσει και κατόπιν
ελέγξτε ξανά την πίεση. Η πίεση της φιάλης σε θερμοκρασία 15 °C
δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ονομαστική πίεση λειτουργίας
που αναγράφεται στη φιάλη με σήμανση ή σφραγίδα. Εάν
χρειάζεται, συμπληρώστε ή απελευθερώστε την πίεση.

4.4 Επιθεώρηση της φιάλης

4.4.1 Οπτικός έλεγχος

Εάν η φιάλη έχει προστατευτικό κάλυμμα, αφαιρέστε το πριν από την
επιθεώρηση της φιάλης.

Ελέγξτε προσεκτικά τη φιάλη και τη βαλβίδα και βεβαιωθείτε ότι είναι
καθαρές και δεν έχουν υποστεί ζημιές. Συνήθεις ενδείξεις φθοράς που
ενδέχεται να επηρεάσουν τη φιάλη είναι χτυπήματα, εκδορές, κοψίματα,
διάβρωση και αποχρωματισμός. Αναφέρετε τις ζημιές στο προσωπικό
σέρβις ή στην Dräger και μην χρησιμοποιήσετε τη φιάλη μέχρι να
αποκατασταθεί η ασφάλειά της.

4.4.2 Φιάλες της Dräger από σύνθετο υλικό άνθρακα

Όλες οι ζημιές που φέρουν οι φιάλες της Dräger από σύνθετο υλικό
άνθρακα πρέπει να επιθεωρούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε
να διαπιστώνεται αν η περαιτέρω χρήση τους είναι ασφαλής. Σε
περίπτωση ζημιάς επικοινωνήστε με το προσωπικό σέρβις ή την Dräger.

Στο εγχειρίδιο επιθεώρησης και στη σχετική αφίσα παρέχονται συμβουλές
επιθεώρησης για ζημιές από κοψίματα, εκδορές, χτυπήματα, θερμότητα/
φωτιά και χημικά. Το εγχειρίδιο και αφίσα απευθύνονται σε εκπαιδευμένο
προσωπικό σέρβις και διατίθενται από την Dräger κατόπιν αιτήματος.

Δυσανάγνωστο αυτοκόλλητο φιάλης

Το αυτοκόλλητο στη φιάλη πρέπει να είναι ευανάγνωστο, καθώς παρέχει
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια. Εάν το αυτοκόλλητο είναι
δυσανάγνωστο, επιστρέψτε τη φιάλη στην Dräger για έλεγχο. Εάν η Dräger
αναγνωρίσει τη φιάλη, πιθανόν να μπορεί να αντικαταστήσει το
αυτοκόλλητο και να επιστρέψει τη φιάλη στον ιδιοκτήτη. Διαφορετικά, η
φιάλη θα αποσυρθεί.

Κενό στο λαιμό της φιάλης

Σε μερικές φιάλες από σύνθετο υλικό άνθρακα υπάρχει ένα μικρό κενό
ανάμεσα στο σύνθετο υλικό και το λαιμό της φιάλης (Εικ. Ζ). Φαίνεται σαν
ένα κενό στην επίστρωση τζελ ή σαν μια ρωγμή στη βαφή και μπορεί να
είναι μεγαλύτερο, όταν η φιάλη είναι βρίσκεται σε πλήρη πλήρωση. Αυτό το
κενό δεν οφείλεται σε ζημιά. Δημιουργείται μερικές φορές λόγω διαστολής/
συστολής κατά την πλήρωση και την εκκένωση της φιάλης. Το κενό στο
λαιμό της φιάλης δεν επηρεάζει την ασφάλεια λειτουργίας και δεν αποτελεί
αιτία για να κρίνετε τη φιάλη ακατάλληλη ή να ζητήσετε την επισκευή της.

4.5 Περιοδική επιθεώρηση της φιάλης

Η περιοδική επιθεώρηση της φιάλης είναι ένας έλεγχος που
πραγματοποιείται από διαπιστευμένο κέντρο δοκιμών. Αυτός ο έλεγχος
περιλαμβάνει οπτική επιθεώρηση και δοκιμή υδροστατικής πίεσης, ώστε
να διαπιστώνεται αν η φιάλη παραμένει ασφαλής και να
επαναπιστοποιείται για περαιτέρω χρήση.

Η ημερομηνία της πρώτης δοκιμής υδροστατικής πίεσης (η οποία
πραγματοποιείται κατά την κατασκευή) και η ημερομηνία της πρώτης
περιοδικής επιθεώρησης που πρέπει να πραγματοποιηθεί σημειώνονται
στη φιάλη κατά την κατασκευή. Οι ημερομηνίες των επόμενων περιοδικών
επιθεωρήσεων σημειώνονται στη φιάλη από το κέντρο δοκιμών που
πραγματοποιεί την επιθεώρηση.

Οι φιάλες της Dräger πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική επιθεώρηση
σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή τους εθνικούς κανονισμούς
της χώρας χρήσης. Η συχνότητα των περιοδικών επιθεωρήσεων στις
χώρες της Ε.Ε. είναι κάθε πέντε έτη. Όταν έχει προγραμματιστεί περιοδική
επιθεώρηση, η φιάλη πρέπει να επαναπιστοποιηθεί πριν από το τέλος του
μήνα που υποδεικνύεται στην ημερομηνία της πρώτης δοκιμής
υδροστατικής πίεσης.

4.6 Τέλος της σχεδιαζόμενης διάρκειας ζωής

Όσον αφορά τις φιάλες περιορισμένης διάρκειας, το τέλος της
σχεδιαζόμενης διάρκειας ζωής είναι η ημερομηνία μετά την οποία η φιάλη
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Συνήθως αναγράφεται στη φιάλη με την
ένδειξη FINAL ή FIN και μια ημερομηνία. Οι φιάλες περιορισμένης
διάρκειας από σύνθετο υλικό έχουν διάρκεια ζωής 15, 20 ή 30 ετών, όπως
αναγράφεται αναλόγως στη φιάλη.

Μερικές φιάλες έχουν μη περιορισμένη διάρκεια ζωής. Οι φιάλες μη
περιορισμένης διάρκειας επισημαίνονται με την ένδειξη NLL, η οποία
υποδεικνύει ότι η διάρκεια ζωής της φιάλης είναι μη περιορισμένη. Όλες οι
φιάλες από χάλυβα και αλουμίνιο έχουν μη περιορισμένη διάρκεια ζωής.
Επομένως, δεν έχουν φέρουν κάποια ένδειξη που υποδεικνύει το τέλος της
διάρκειας ζωής τους.

Η σχεδιαζόμενη διάρκεια ζωής μιας φιάλης ισχύει, εφόσον έχουν
πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες περιοδικές επιθεωρήσεις και η φιάλη
δεν έχει υποστεί ζημιά.

4.7 Επισκευή της φιάλης

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη φιάλη ή τη βαλβίδα και μην
αφαιρέσετε τη βαλβίδα από τη φιάλη. Εάν χρειάζεται επισκευή,
επικοινωνήστε με το προσωπικό σέρβις ή την Dräger.

Μπορείτε να ζητήσετε από την Dräger το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο, το
οποίο απευθύνεται σε τεχνικούς φιαλών με τα κατάλληλα προσόντα. Σε
αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται οι διαδικασίες συντήρησης και επισκευής
για τις φιάλες και τις βαλβίδες. Επικοινωνήστε με την Dräger για περαιτέρω
πληροφορίες.

5 Μεταφορά και αποθήκευση
Η Dräger συνιστά να λαμβάνετε τα ακόλουθα μέτρα κατά τη μεταφορά και
την αποθήκευση, ώστε οι φιάλες να προστατεύονται από τυχόν ζημιές και
ο κίνδυνος εσωτερικής μόλυνσης να περιορίζεται.

● Κλείστε τελείως τη βαλβίδα της φιάλης και τοποθετήστε προστατευτικό
κάλυμμα.

● Βεβαιωθείτε ότι η φιάλη είναι πλήρως εκκενωμένη. Η Dräger συνιστά
να αφήνετε στη φιάλη ελάχιστη πίεση 2 bar.

● Επιθεωρείτε τις αποθηκευμένες φιάλες για τυχόν ζημιές και ελέγχετε
την πίεσή τους τακτικά (τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα).

● Μεταφέρετε και αποθηκεύετε τις φιάλες σε ειδικές εγκαταστάσεις
τηρώντας τις ακόλουθες συστάσεις:
○ Μην εκθέτετε τις φιάλες σε φλόγες ή δυνητικά επιβλαβείς

θερμοκρασίες. Το εύρος της θερμοκρασίας αποθήκευσης για
γεμάτες φιάλες είναι από -30 έως +60 °C.

○ Μην εκθέτετε τις φιάλες σε περιβάλλον που έχει μολυνθεί με
σωματίδια σε μορφή ψιλής σκόνης ή κόκκων.

○ Μην εκθέτετε τις φιάλες σε διαβρωτικές ουσίες.
○ Στερεώνετε καλά τις φιάλες κατά τη μεταφορά, ώστε να μην

προκαλούνται ζημιές από χτυπήματα, και βεβαιωθείτε ότι οι φιάλες
δεν προεξέχουν στο πλάι ή στα άκρα του οχήματος μεταφοράς.

○ Μεταφέρετε και αποθηκεύετε τις φιάλες στην αρχική συσκευασία
τους, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

○ Ξεχωρίζετε τις γεμάτες φιάλες από τις άδειες και επισημαίνετε τους
αντίστοιχους χώρους αποθήκευσης με σαφή τρόπο.

6 Απόρριψη

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μην απορρίπτετε τη φιάλη σύμφωνα με τους συνήθεις
κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων.

Αν μια φιάλη έχει φτάσει στο τέλος της σχεδιαζόμενης διάρκειας ζωής της
ή αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι έχει υποστεί ζημιές που δεν
επιδέχονται επισκευή, πρέπει να καταστρέφεται. Οι φιάλες πρέπει να
καταστρέφονται μόνο από την Dräger ή από διαπιστευμένο κέντρο
δοκιμών/επισκευής, ώστε να μην μπορεί πλέον να διατηρηθεί πεπιεσμένο
αέριο στο εσωτερικό τους. Εάν έχετε κάποια φιάλη που πρέπει να
καταστραφεί, επικοινωνήστε με το προσωπικό σέρβις ή την Dräger.

Εξάρτημα/
Σύστημα

Εργασία Πριν 
από τη 
χρήση

Μετά τη 
χρήση

Κάθε 
μήνα

Φιάλη Επιθεώρηση και, αν 
χρειάζεται, καθαρισμός

O O O

Έλεγχος ημερομηνίας δοκιμής 
της φιάλης

O O

Έλεγχος πίεσης πλήρωσης O O

Πλήρωση μέχρι την πίεση 
λειτουργίας (βλ. Ενότητα 4.3)

O

Περιοδική επιθεώρηση (βλ. 
Σημείωση 1 παρακάτω)

Σημειώσεις

O Συστάσεις της Dräger

1 Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από
τεχνικούς φιαλών με τα κατάλληλα προσόντα. Όταν πρέπει να
πραγματοποιηθούν τέτοιες εργασίες, οι ιδιοκτήτες/χρήστες των
φιαλών πρέπει να απευθύνονται στην Dräger ή σε διαπιστευμένο
κέντρο δοκιμών/επισκευής.

Σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις της χώρας που 
χρησιμοποιείται το προϊόν

Βαλβίδα 
φιάλης

Γενική επισκευή (βλ. 
Σημείωση 1 παρακάτω)

Κατά την περιοδική επιθεώρηση 
της φιάλης

!

!

!

!
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