
Sűrített levegős palackok
Belélegezhető levegő légzésvédelmi készülékhez Használati útmutatói
1 Az Ön biztonsága érdekében
Ezek az útmutatások a légzésvédelmi készülékek és a belélegezhető
levegővel ellátó rendszerek képzett és hozzáértő felhasználói számára
készültek. A dokumentum iránymutatásokat tartalmaz a Dräger által
gyártott acél, alumínium és szénszálas kompozit sűrített levegős palackok
biztonságos használatra, kezelésre és karbantartásra vonatkozóan.

1.1 Általános biztonsági rendelkezések

● A termék használata előtt gondosan olvassa el a Használati útmutatót.
● Szigorúan tartsa be a Használati útmutatót. A felhasználónak teljesen

meg kell értenie és szigorúan be kell tartania az utasításokat. 
● A terméket csak a jelen dokumentum Rendeltetés c. fejezetében leírt

célokra használja.
● Ne dobja ki a Használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót, és

gondoskodjon arról, hogy a készülék felhasználója megfelelően
alkalmazza azt.

● A terméket csak képzett és hozzáértő felhasználók használhatják.
● A termékkel kapcsolatos összes helyi és országos szabálynak és

előírásnak meg kell felelni.
● A terméket csak képzett és hozzáértő személyzet vizsgálhatja át,

javíthatja és szervizelheti. 
● A Dräger azt javasolja, hogy létesítsen Dräger szervizszerződést

minden karbantartási tevékenységre, és hogy az összes javítást a
Dräger végezze.

● A jelen dokumentum Karbantartás c. fejezetében leírtak szerint a
terméket csak megfelelően képzett szervizszemélyzet vizsgálhatja át
és szervizelheti.

● Csak eredeti Dräger pótalkatrészeket és tartozékokat használjon,
különben kárt okozhat a termék megfelelő működésében.

● Ne használjon hibás vagy hiányos terméket, és ne módosítsa azt.
● Az alkatrészek bármilyen hibája vagy hiányossága esetén értesítse a

Drägert.
● A levegőellátásnak meg kell felelnie a belélegezhető levegőre

vonatkozó EN 12021 szabványban leírt követelményeknek.

1.2 A riasztást mutató ikonok meghatározásai

A jelen dokumentumban használt figyelmeztető ikonok olyan szövegrészt
jelölnek és emelnek ki, amelyre a felhasználónak nagyobb figyelmet kell
fordítania. Az egyes ikonok jelentése az alábbi:

VIGYÁZAT

Potenciálisan fennálló veszélyes helyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem kerülik el.

FIGYELEM

Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, amely személyi
sérülést vagy a termék ill. a környezet károsodását okozhatja, ha
nem kerülik el. Ezenkívül a nem biztonságos gyakorlatra is
felhívhatja a figyelmet.

MEGJEGYZÉS

Kiegészítő információkat jelöl a készülék használatára vonatkozóan.

2 Leírás
2.1 Termék áttekintése

A Dräger sűrített levegős palackok tervezése és gyártása megfelel a
nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek (PED). A palackok
CE megfelelőségi jelöléssel vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy egy erre
jogosult bejelentett szervezet jóváhagyási vizsgálatot folytatott le velük
kapcsolatban. A palack üzemi nyomása 200 vagy 300 bar. A palack testén
és szelepén nyomásbesorolási címke található (lásd 2.5. fejezet).

A Dräger által gyártott palackok rendszerint teljesen fel vannak töltve,
kivéve ha a szállítási szabályozások nem teszik ezt lehetővé. A teljesen
feltöltött palackok belélegezhető levegővel (az EN 12021 szabványnak
megfelelően) vannak feltöltve az üzemi nyomásra 15 °C-on.

2.1.1 Palackszelep

A palack az elérhető palackszelep-típusok egyikével van felszerelve,
beleértve az egyenes, derékszögű vagy keresztáramú szelepeket (A. ábra).
A palackszelep üzemi nyomásának besorolása megegyezik a palackéval.
Az EN144-2 szabványnak megfelelően a palackszelep kivezető nyílása egy
G5/8"-es csatlakozó, bár más csatlakozók is elérhetők.

A palackszelep esetében elérhető opciók között szerepel egy
hagyományos (nem racsnis) vagy racsnis kézikerék, egy túláramlást gátló
szelep (EFV) és egy integrált nyomásmérő, melyek később kerülnek
részletezésre.

A kézikerék fekete színű, kivéve ha a szelep túláramlást gátló szeleppel
rendelkezik, mert ebben az esetben szürke vagy kék (lásd 2.1.3. fejezet).

2.1.2 Nem racsnis és racsnis típusú kézikerekek

A palackszelep nem racsnis vagy racsnis kézikerékkel rendelkezik (B. ábra).

● A nem racsnis kézikerék szabadon forgatható minden irányban.
● A racsnis kézikerék esetében a racsni mechanizmusa megakadályozza

a szelep akaratlan bezáródását. A kézikerék szabadon forgatható a
szelep kinyitásakor, de a palack zárásakor a racsni mechanizmusa
korlátozza a mozgását. A szelep zárásához emelje a racsni fölé a
kézikereket a rugóerő ellenében, és ezzel egyidejűleg forgassa el a
kézikereket az óramutató járásával megegyező irányba.

2.1.3 Túláramlást gátló szelep

A túláramlást gátló szelep (EFV) a sűrített levegős palackok esetében
elérhető opció. Ha a palack rendelkezik vele, akkor a túláramlást gátló
szelep egy biztonsági berendezés, mely megakadályozza a nagynyomású
levegő ellenőrizhetetlen kiszabadulását, ha a palackszelep vagy a
nagynyomású levegőt tartalmazó cső megsérül. A túláramlást gátló szelep
akkor is működésbe lép, ha a palackszelepet akkor nyitják ki, amikor a
palackszelep kivezető nyílása a környezeti levegőre vezet.

A túláramlást gátló szelep azért lép működésbe, hogy szükség szerint
csökkentse a kiszökő levegő mennyiségét, de normál használat esetén
nincs hatással a teljesítményre.

A túláramlást gátló szeleppel rendelkező palackszelepek a legtöbb
országban szürke kézikerékkel rendelkeznek, de az országos
szabályozásokhoz való igazodás miatt néhol kékkel (pl. Svájcban).

2.1.4 Integrált nyomásmérő

Egyes palackszelepek integrált nyomásmérővel rendelkeznek, mely
mutatja a palackban lévő maradék levegő nyomását. A nyomásmérő a
palackszelep palack felőli oldalához csatlakozik, hogy mindig le lehessen
róla olvasni a nyomást, beleértve azt is, amikor a palackszelep zárva van.

2.1.5 RFID

Az RFID (rádiófrekvenciás azonosító) a sűrített levegős palackokhoz
elérhető opció, mely egy rádiófrekvenciás leolvasó használatával teszi
lehetővé az elektronikus eszközkezelést és -követést. Ha van RFID, akkor
a palack nyakán található gumigyűrűben található (C. ábra).

2.2 Rendeltetés

A Dräger sűrített levegős palackok belélegezhető levegőt biztosítanak a
kompatibilis Dräger légzésvédelmi készülék és a belélegezhető levegővel
ellátó rendszerek számára, melyek megfelelnek a következő műszaki
tanúsítványok valamelyikének: EN137, EN402 vagy EN1146. Ha a palack
egy jóváhagyott Dräger légzésvédelmi készülékre van felszerelve, akkor
légzésvédelmet nyújt a szennyezett vagy oxigénhiányos feltételek között
dolgozó viselője számára.

A palack üzemi hőmérséklet-tartományát lásd a hozzá tartozó
légzőkészülék használati útmutatójában. A palack, a betét és a
palackszelep termékcímkéken és ebben a dokumentumban megadott
hőmérsékleti tartományai kizárólag a gyártók tájékoztatásra szolgálnak.

2.3 Használat korlátai

A Dräger sűrített levegős palackok nincsenek jóváhagyva búvárkodáshoz,
és nem szabad őket édes- vagy tengervízbe meríteni.

2.4 Jóváhagyások

A megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza azokat az európai szabványokat,
iránymutatásokat és irányelveket, amelyek alapján a készüléket
jóváhagyták (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot vagy a www.draeger.com/
product-certificates weboldalt).

A felhasználóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a palackok a
felhasználás országában minden vonatkozó nemzeti szabályozásnak
megfelelnek. Ha tanácsra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a
Drägerrel, egy nemzeti jóváhagyási hatósággal vagy egy akkreditált
vizsgálóhellyel.

2.5 Jelölések és jelek magyarázata

2.5.1 Palack jelölései

A palackok csak belélegezhető levegőhöz valók, és az európai
szabványoknak megfelelő címkékkel és színkódokkal vannak ellátva. A
palack színkódolása a palack vállára van felfestve.

A D. ábra mutatja a Dräger szénszálas kompozit palack címkéjén található
információk egy lehetséges példáját, mely az alábbi táblázatban kerül
kifejtésre.

Tapadócímke (E. ábra) található a palack nyaka és a palackszelep közötti
csatlakozáson, ha a szelepet a gyártás során szerelték fel. A címke azt
jelöli, hogy a csatlakozást engedélyeztetni kell a nyomástartó
berendezésekre vonatkozó irányelv (PED) alapján, valamint eredeti
Dräger termékként azonosítja a palackot.

A címkének a palack átvételekor jelen kell lennie és sértetlennek kell
lennie. Ha mégsem, akkor vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel vagy a
beszállítójával. A palack használata során a címke sérülhet vagy leválhat,
de ez semmilyen káros hatással nincs a palackra.

2.5.2 Palackszelep jelölései

A palackszelep jelölései (F. ábra, 2. elem) a szeleptestbe vannak bevésve,
az üzemi nyomás (F. ábra, 1. elem) pedig a szeleptesten vagy a kimeneti
nyíláson van jelölve. Példa a szelep jelöléseire és a magyarázatokra:

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

!

!

ii

Jelölés Magyarázat

EN144-1 M18 X 1.5 Menet szabványa és mérete

GB Gyártási ország

Dräger Gyártó neve

BRUH-1596 / 3338193 Egyedi sorozatszám / Jóváhagyott kialakítás rajzszáma

AA6061 LINER Palackbetét ötvözetének specifikációja

4.09KG Névleges nyomás nélküli súly kilogrammban megadva, 
szelep nélkül

V6.8L Minimális víztérfogat literben megadva

PW 300 15 °C-on Maximális üzemi nyomás barban megadva, 15 °C-os 
referenciahőmérsékleten

PT / PH450BAR Próbanyomás

CE 0525 CE-jelölés és a bejelentett szervezet azonosítószáma

EN12245:2009 Szabvány, mely meghatározza a palack kialakítást, 
tesztelését és gyártását

GB  Jóváhagyási ország és a bejelentett szervezet jelölése

2006/11 Az első hidrosztatikus nyomáspróba dátuma. Megjelenhet 
hónap/év formátumban is (03/2014 vagy 03/14)

FINAL 2026/11 Tervezett élettartam vége, mely után nem szabad 
használni a palackot. A következőképp is megjelenhet: 
FIN 2026/11

TS: -50 °C / +60 °C Üzemi hőmérséklet tartománya

PSmax: 374BAR at 60 °C Maximális keletkezett palacknyomás 60 °C-on

Year of first re-test 2011 Ez a dátum jelzi a palack időszakos felülvizsgálatára 
vonatkozó országos szabályozásokat a felhasználás 
országában. A palackot az első hidrosztatikus 
nyomáspróba hónapjának vége előtt újból 
engedélyeztetni kell (ebben az esetben novemberben)

Nem oxidáló sűrített gázt jelöl

Jelölés Magyarázat

K800-502.0-S8 Szelep típusa

EN144 Alkalmazott szabvány

π Azt jelzi, hogy a szelep megfelel a szállítható 
nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv 
(TPED) követelményeinek

0589 Azonosítószám és bejelentett szervezet

XX/XX Gyártási év és hónap

M18 Palack menete

F Az EN137 szabványnak megfelelően

-40 °C/+60 °C Hőmérsékleti tartomány

A Egyenes 
szelep

Derékszögű szelepKeresztáramú szelep

Egyenes szelep integrált 
nyomásmérővel
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Sűrített levegős palackok
Belélegezhető levegő légzésvédelmi készülékhez Használati útmutatói
3 Használat
3.1 Palack kezelése

● A sűrített levegős palackoknak súlya van, olykor nehezen és
körülményesen mozgathatók. A nem megfelelő bánásmód
sérülésekhez vagy halálhoz vezethet. A palackok kezelése során
tegyen meg minden szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy
megelőzze a baleseteket.

● Csak a sűrített levegős palackokra vonatkozó megfelelő kezelési
módszerekkel és a hozzájuk kapcsolódó veszélyekkel tisztában lévő,
képzett és hozzáértő személyzet kezelje a palackokat.

● Tájékoztassa a képzetlen személyzetet a kezeléssel, szállítással és
tárolással kapcsolatos veszélyekről, és ne engedje, hogy ők kezeljék
a sűrített levegős palackokat.

● A palack hordozásához fogja meg a szeleptestet vagy a palack testét.
Ne hordozza a palackot a szelep-kézikeréknél fogva.

3.2 A palack előkészítése és használata

3.2.1 Általános rendelkezések

● Végezzen szemrevételezést a palackon (lásd 4.4. fejezet).
● Ellenőrizze, hogy a palack a tervezett élettartamon és a palackon lévő

tesztelési dátum által megjelölt időszakos vizsgálaton belül van-e.
● A palack légzésvédelmi készülékre történő felszerelése előtt távolítsa

el a védősapkát a palackszelep kivezető nyílásáról. Őrizze meg a
sapkát a visszaszereléshez.

● Szerelje fel a palackot, és a légzésvédelmi készülékkel járó Használati
útmutatónak megfelelően ellenőrizze a szivárgást és a működést.

● Ne végezzen semmilyen műveletet olyan palackkal, amelynek
töltöttsége 90%-nál kevesebb (ill. nagyobb érték az országos
előírásoknak megfelelően). Ha a palack töltöttsége 90%-nál
alacsonyabb, töltse tele a palackot a névleges üzemi nyomásnak
megfelelően (lásd 4.3. fejezet).

● A védelem időtartama a palackban rendelkezésre álló levegő
mennyiségétől és a viselő légzési sebességétől függ.

3.2.2 Palackszelep működtetése

VIGYÁZAT

Csak akkor nyissa ki a palackszelepet, ha a palack a légzési
berendezéshez vagy tesztműszerhez csatlakozik.

FIGYELEM

Ne alkalmazzon túlzott erőt, és ne használjon szerszámokat a
palackszelep nyitásához vagy zárásához.

● A szelep nyitásához forgassa el a kézikereket az óramutató járásával
ellentétes irányba (a kézikerék tetejére nézve).
○ A racsnis kézikerék nyitáskor a racsni fogai fölé emelkedik.
○ Ha a racsnis kézikerék teljesen ki van nyitva, fordítsa el azt

maximum 60°-kal az óramutató járásával megegyező irányban,
hogy beakaszthassa az első fogat, és ezzel megakadályozza a
szelep akaratlan bezáródását.

● A szelep zárásához forgassa el teljesen a kézikereket az óramutató
járásával megegyező irányban.
○ Racsnis kézikerekek esetében egyszerre emelje fel a kézikereket

a racsni fogai fölé, és forgassa az óramutató járásával megegyező
irányba.

● A szelep teljes nyitásához vagy zárásához forgassa addig, amíg
ellenállást nem érez, és nem tudja tovább fordítani. Ez biztosítja a
következőket:
○ A levegő áramlása nincs korlátozva, ha a szelep nyitva van.
○ Nem szökik a levegő, ha a szelep zárva van.

● A teljesen zártból a teljesen nyitott állapotba történő eljutáshoz a
kézikerék több mint két teljes elfordítása szükséges.

3.3 Használat után

● Használat után azonnal zárja le a palackszelepet, hogy ne kerüljön
nedvesség a palackba.

● Szükség szerint vegye le a palackot a légzésvédelmi készülékről a
hozzá kapott Használati útmutatónak megfelelően. Ha eltávolítja a
palackot, azonnal szerelje vissza a védősapkát a palackszelep
kivezető nyílására.

4 Karbantartás
4.1 Karbantartási táblázat

A palackot, ideértve a használaton kívüli palackokat is, a karbantartási
táblázatnak megfelelően kell karbantartani és ellenőrizni. Jegyezzen fel
minden karbantartási és ellenőrzési információt. A felhasználás
országában további átvizsgálások és ellenőrzések lehetnek szükségesek
a vonatkozó országos szabályozásnak való megfelelés biztosítása végett.

4.2 Tisztítás

FIGYELEM

A szemcsékkel, szemcseszórással, kémiai tisztítószerekkel,
festékeltávolítókkal és oldószerekkel való tisztítás kárt okozhat a
palackban és a palackszelepben. Ne használjon olyan tisztítási
módszereket vagy anyagokat, melyek kárt okozhatnak.

Ha szükséges, enyhén szappanos tisztítószerrel tisztítsa meg a palackot.
Ha további tisztítás szükséges, vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel vagy
az illetékes szervizszemélyzettel.

4.3 Sűrített levegős palackok újratöltése

VIGYÁZAT

A sűrített levegős palackokban lévő levegő minőségének meg kell
felelnie a EN 12021 szabvány előírásainak.

● A Dräger palackok csak sűrített levegős légzési berendezésekkel
történő használatra valók. Kizárólag légzéshez megfelelő minőségű
levegővel töltse fel a palackokat – semmilyen más keverék vagy gáz
használata nem megengedett.

● A palack újratöltésekor olvassa el a töltőegységhez tartozó
utasításokat is.

● Végezzen szemrevételezést a palackon (lásd 4.4. fejezet).
● Csak az alábbi követelményeknek megfelelő sűrített levegős

palackokat töltse fel:
○ Megfelelnek az országos szabványoknak.
○ Jelölve van rajtuk az utolsó időszakos felülvizsgálat dátuma és az

azonosítási jel vagy az akkreditált vizsgálati hely neve.
○ A tervezett élettartamon belül vannak, és nem a következő

időszakos vizsgálat dátumán túl.
○ Nem sérültek vagy korrodáltak.

● A nedvesség palackba történő behatolásának megakadályozása
érdekében gondoskodjon arról, hogy a palackszelep egészen addig
zárva legyen, amíg nem csatlakozik a töltőegységre.

● A palack túltöltésének megakadályozása érdekében a Dräger
nyomáskorlátozó eszköz használatát javasolja a töltőkompresszoron.

● A Dräger által javasolt maximális töltési sebesség 27 bar/perc (a
gyorstöltés növeli a hőmérsékletet, ami nem megfelelő töltéshez
vezet).

● Újratöltés a névleges üzemi nyomásra (üzemi nyomás a palack
címkéjén):
○ A palack hőmérsékletének töltés közbeni emelkedése miatt a

palacknyomás is növekedni fog. Ha a palackot a maximális töltési
sebességgel töltik fel, az üzemi nyomás fölé történő emelkedés
jelentős lehet. A maximális megengedhető nyomásnövekedés az
üzemi nyomás 10%-a. Például egy 300 baros palack maximum
330 bar lehet.

○ Töltés után hagyja hűlni a palackot, majd ellenőrizze újra a
nyomást. 15 °C-on a palacknyomásnak nem szabad meghaladnia
a maximális névleges üzemi nyomást, mely a palack címkéjén
olvasható – ha szükséges töltse fel vagy engedje ki a nyomást.

4.4 Palackok ellenőrzése

4.4.1 Ellenőrzés szemrevételezéssel

Ha a palack védőfedéllel rendelkezik, távolítsa el azt a palack
szemrevételezése előtt.

Alaposan vizsgálja meg a palackot és a szelepet, ellenőrizze, hogy tiszták
és sértetlenek-e. A palackot esetlegesen befolyásoló sérülések tipikus
jelei például az ütésnyom, kopás, vágás, korrózió és elszíneződés.
Jelentse a sérülést a szervizszemélyzetnek vagy a Dräger vállalatnak, és
csak akkor használja a palackot, ha az biztonságosan megtehető.

4.4.2 Dräger szénszálas kompozit palackok

Minden Dräger szénszálas kompozit palack szakértői ellenőrzést igényel
a további használat biztonsága érdekében. Sérülés esetén vegye fel a
kapcsolatot a szervizszemélyzettel vagy a Drägerrel.

Egy vizsgálati útmutató és egy plakát ad tanácsokat a következő okokból
fellépő sérülésekkel kapcsolatban: vágások, kopás, ütés, hő/tűz és
vegyszerek. Az útmutató és a plakát a képzett szervizszemélyzet számára
készült, kérésre érhető el a Dräger vállalattól.

Olvashatatlan palackcímke

A palackon lévő címkének olvashatónak kell lennie, mivel nélkülözhetetlen
biztonsági információkat tartalmaz. Amennyiben a címke olvashatatlan,
juttassa vissza a palackot a Dräger vállalathoz felülvizsgálat céljából. Ha a
Dräger azonosítani tudja a palackot, lehetőség van pótcímke
felragasztására és a palack tulajdonoshoz történő visszajuttatására.
Máskülönben a palackot kivonják a használatból.

Palack nyakán lévő hézag

Néhány szénszálas kompozit palackon kis hézag található a kompozit
anyag és a palack nyaka között (G. ábra). Ez úgy néz ki, mintha hézagos
lenne a gélbevonat vagy megrepedt volna a festék, és nagyobbnak tűnhet,
ha a palack teljesen fel van töltve. A hézag nem meghibásodás, a tágulás/
kontrakció miatt következik be egyes palackoknál, ha a palackot töltik vagy
kiürítik. A nyakon lévő hézag nem csökkenti a palack működési
biztonságát, és nem indokolja a palack leselejtezését vagy javítását.

4.5 A palack időszakos vizsgálata

Az időszakos vizsgálat a palack ellenőrzésére szolgál, és egy akkreditált
vizsgálati helynek kell elvégeznie. A vizsgálat magába foglalja a
szemrevételezést és a hidrosztatikus nyomáspróbát, ami igazolja a palack
biztonságosságát és újbóli engedélyeztetését.

Az első hidrosztatikus nyomásellenőrzés (mely a gyártás során történik) és
az első szükséges időszakos vizsgálat dátumai a gyártás során kerülnek
feltüntetésre a palackon. Az ezt követő időszakos vizsgálat dátumát a
vizsgálatot végző hely tünteti fel a palackon.

A Dräger palackokat a vonatkozó európai szabványoknak vagy a használati
ország szabályozásainak megfelelően időszakos vizsgálat alá kell vetni.
Ennek gyakorisága az Európai Unió országaiban jelenleg öt év. Időszakos
vizsgálat esedékessége esetén a palackokat az első hidrosztatikus
nyomáspróba hónapjának vége előtt kell újból engedélyeztetni.

4.6 Tervezett élettartam vége

A korlátozott élettartamú palackok esetében a tervezett élettartam vége az
a dátum, mely után nem szabad használni a palackot. A palackon
általában a FINAL vagy FIN felirat és egy dátum jelzi ezt. A korlátozott
élettartamú kompozit palackok 15, 20 vagy 30 évig használhatóak a palack
jelzésének megfelelően.

Egyes palackok korlátlan élettartammal rendelkeznek. A korlátlan
élettartamú kompozit palackokon a NLL felirat jelzi ezt a tényt. Az összes
acél- és alumíniumpalack korlátlan élettartammal rendelkezik, ezért nincs
rajtuk jelzés az élettartam végével kapcsolatban.

A palack tervezett élettartama csak akkor irányadó, ha elvégzik a
szükséges időszakos vizsgálatokat, és a palack nem sérül meg.

4.7 Palack javítása

Ne kísérelje meg a palack vagy a szelep bárminemű javítását, és ne
távolítsa el a palackszelepet a palackról. Javítás szükségessége esetén
vegye fel a kapcsolatot a szervizszemélyzettel vagy a Drägerrel.

A műszaki kézikönyv beszerezhető a Drägertől a hozzáértő
palacktechnikusok számára. A kézikönyv tartalmazza a palackok és a
szelepek leírását, valamint ezek karbantartási és javítási eljárásait.
További információért vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel.

5 Szállítás és tárolás
A palackok sérülésekkel szemben történő védelme és a belső
szennyeződés veszélyének csökkentése érdekében a Dräger a következő
intézkedéseket javasolja a szállítás és tárolás során.

● Teljesen zárja le a palackszelepet, és szerelje vissza a szelep
védősapkáját.

● Gondoskodjon arról, hogy a palack ne legyen teljesen kiürítve. A
Dräger javaslata alapján legalább 2 bar nyomás maradjon a
palackban.

● Vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés a tárolt palackokon, és
rendszeresen ellenőrizze a nyomást is (legalább havonta).

● Az arra kijelölt létesítményekben tárolja és szállítsa a palackokat, és
tartsa be a következő ajánlásokat:
○ Ne tegye ki a palackokat láng vagy potenciálisan károsító

hőmérséklet hatásának. A feltöltött palackok tárolási hőmérséklete
-30 és +60 °C között legyen.

○ Ne tegye ki a palackokat finom por vagy homok által okozott
szennyeződésnek.

○ Ne tegye ki a palackokat korrozív anyagoknak.
○ Szállítás során rögzítse biztonságosan a palackokat, hogy

megakadályozza az ütésekből eredő sérülést. Gondoskodjon
arról, hogy a palackok ne nyúljanak túl a szállítójármű oldalán és
végein.

○ Lehetőség szerint az eredeti csomagolásban szállítsa és tárolja a
palackokat.

○ Különítse el egymástól a teli és üres palackokat, és jelölje ki
egyértelműen a tárolási helyüket.

6 Megsemmisítés

MEGJEGYZÉS

A hulladékkezelésre vonatkozó általános szabályozásoknak
megfelelően ne semmisítse meg a palackokat.

A tervezett élettartamot túllépő vagy a vizsgálat során sérültnek és
javíthatatlannak nyilvánított palackot meg kell semmisíteni. A palackok
megsemmisítését csak a Dräger vagy az akkreditált vizsgálati/
javítóműhely végezheti el. Ennek során kellő kárt kell okozni a palackban
ahhoz, hogy le lehessen benne nyomás alatt lévő gázt tárolni. A palack
megsemmisítésének szükségessége esetén vegye fel a kapcsolatot a
szervizszemélyzettel vagy a Drägerrel.

Komponens/
rendszer

Feladat Használat 
előtt

Használat 
után

Havonta

Palack Ellenőrzés és szükség 
szerint tisztítás

O O O

Ellenőrizze a palack 
tesztelési dátumát

O O

Ellenőrizze a töltési nyomást O O

Töltés üzemi nyomásra (lásd 
4.3. fejezet)

O

Időszakos vizsgálat (lásd 
lentebb az 1. megjegyzést)

Megjegyzések

O Dräger ajánlásai

1 Ezeket a karbantartási feladatokat csak hozzáértő palacktechnikus
végezheti el. A feladatok esedékessége esetén a palack tulajdonosai/
használói vegyék fel a kapcsolatot a Drägerrel vagy egy akkreditált
tesztelési/javítóműhellyel.

A felhasználás országa szerinti 
országos szabályozásnak 
megfelelően

Palackszelep Generáljavítás (lásd lentebb 
az 1. megjegyzést)

A palack időszakos 
felülvizsgálatakor
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