
PAS® Filter sorozat
F3000, F3500, F5000 és F5500 modell Használati útmutatói
1 Az Ön biztonsága érdekében
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 című szakaszában 
leírt célokra használja.

● Ne dobja ki a használati útmutatót. Őrizze meg, és gondoskodjon arról, 
hogy a termék felhasználója megfelelően alkalmazza azt.

● A terméket csak képzett és hozzáértő felhasználók használhatják.
● A termékkel kapcsolatos minden helyi és nemzeti szabályt és előírást 

tartson be.
● A terméket csak képzett és hozzáértő személyzet vizsgálhatja át, 

javíthatja és szervizelheti. A Dräger azt javasolja, hogy kössön Dräger 
szervizszerződést minden karbantartási tevékenységre, és hogy az 
összes javítást a Dräger végezze.

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

● Csak eredeti Dräger pótalkatrészeket és tartozékokat használjon, 
különben előfordulhat, hogy a termék nem fog megfelelően működni.

● Ne használjon hibás vagy hiányos terméket, és ne módosítsa a 
terméket.

● Az alkatrészek bármilyen hibája vagy hiányossága esetén értesítse a 
Drägert.

1.2 A figyelmeztető ikonok jelentése
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 veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek 
el, halálos vagy súlyos sérülést eredményezhet.

FIGYELEM
Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek 
el, személyi sérülést vagy a termék, illetve a környezet 
károsodását eredményezheti. 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 PAS Filter sorozat tagjai olyan falra szerelhető és hordozható 
levegőszűrő egységek, amelyek kiváló minőségű belélegezhető levegőt 
biztosítanak azáltal, hogy megszűrik a sűrítettlevegő-forrásból, például 
üzemi levegővezetékből vagy hordozható kompresszorból származó 
levegőt. A hordozható egység fogantyúval és állvánnyal rendelkezik, mint 
az 1. ábra alsó képén látható.

A szűrőegység ütésálló polietilénből készült szekrényben található. 
A szekrény belsején található címkéken fel vannak tüntetve a nyomás- és 
áramlási követelmények, a karbantartási terv és a cserealkatrészek listája.

A szűrőrendszer 0,01 μm nagyságig eltávolítja a folyadék- és szilárd 
részecskéket, illetve 3 μg/l mennyiségig eltávolítja az olajgőzöket és a 
szagokat. Minden modell koaleszcens (1. ábra, 2. elem) és aktív szén (1) 
szűrőket tartalmaz, kétirányú szűrőelemekkel. Továbbá az F3500 és F5500 
modellek előszűrővel (3) vannak felszerelve, amely eltávolítja a durva 
szennyeződéseket a levegőből. A szűrőrendszer automatikus 
lecsapolóval (4) is rendelkezik, amely a szűrőkből a lecsapódott folyadékot 
egy üvegbe (8) gyűjti össze.

Az egység állítható nyomásszabályozóval (7) és egy kimeneti nyomásmérő 
műszerrel (6) rendelkezik. A nyomásszabályozó arra szolgál, hogy a 
szekrény kimenetét a szükséges nyomásra állítsa be; erre a feladatra a 
termékhez egy 6 mm-es imbuszkulcs van mellékelve. A mérőműszeren 
feltüntetett nyomástartomány megfelelő a pozitív nyomású és az állandó 
áramlású rendszerekhez is az EN 14593 és EN 14594 szabványok 
előírásainak megfelelően.

Az egység BSP bemeneti csatlakozóval és CEJN kompatibilis kimeneti 
gyorscsatlakozókkal van felszerelve. A bemeneti csatlakozó (9) a 
szekrény bal oldalán található. A kimeneti csatlakozók (5) a szekrénynek 
vagy az alján (falra szerelhető egységek) vagy a jobb oldalán (hordozható 
egységek) találhatók. Kapható 3 kimenettel (F3000/F3500) és 5 kimenettel 
(F5000/F5500) felszerelt modellek.

A P utótagot tartalmazó modellszámok (pl. F3500 P) jelzik, hogy az egység 
hordozható változatú.

2.2 Rendeltetés
A Dräger PAS Filter egységek megszűrik a sűrítettlevegő-forrásból 
származó levegőt (lásd 3.1 szakasz) és belélegezhető minőségű levegőt 
biztosítanak a folyadék- és szilárd részecskék eltávolításával.

2.3 Használat korlátai
A Dräger PAS Filter egységek nem tartalmaznak szűrőt és tisztítót 
szénmonoxid, széndioxid és egyéb mérgező gázok vagy gőzök 
eltávolítására.

3 Használat
3.1 Sűrítettlevegő-forrás
Ügyeljen arra, hogy a sűrítettlevegő-forrás egy üzemi levegővezeték vagy 
hordozható kompresszor legyen, a jelen szakaszban részletezettek 
szerint. Ha kétségei merülnek fel a levegőforrás mennyisége vagy 
megbízhatósága tekintetében, lépjen kapcsolatba a Drägerrel megfelelő 
kompresszor beszerzése érdekében.

VIGYÁZAT
Mérgező gázokat tartalmazó, illetve a levegő hőmérsékletére, 
nyomására és térfogatáramára vonatkozó követelményeknek meg 
nem felelő levegőforrás használata a felhasználó halálához vagy 
súlyos sérüléséhez vezethet.
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A PAS® a Dräger bejegyzett védjegye
VIGYÁZAT
A szűrőegység által táplált légzőkészüléket viselő személyeknek 
elegendő tartalék levegőkészlettel kell rendelkezniük ahhoz, hogy 
legyen idejük biztonságos területre távozni a kompresszor 
meghibásodása esetén.

A szűrőegység nem távolítja el a szénmonoxidot, széndioxidot és 
egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket.

FIGYELEM
A szűrőegységet biztonságos és szennyezéstől mentes területen 
kell használni, és biztonságosan kell rögzíteni vagy elhelyezni 
olyan helyen, ahol nem sérülhet meg.

Ügyeljen arra, hogy a kompresszor bemenete ne szennyezett vagy 
mérgező környezeti levegőben legyen, és megfelelően működjön.

A sűrítettlevegő-forrás hőmérséklete nem haladhatja meg a 45 °C értéket, 
és nem lehet több mint 5 °C fokkal magasabb a környezeti hőmérsékletnél. 
Ez fontos annak érdekében, hogy megakadályozza a páralecsapódást a 
belélegezhető levegőben. A sűrítettlevegő-forrásnak utóhűtőt kell 
tartalmaznia.

3.1.1 Bemeneti nyomás

● Kompresszor levegőszárítóval – A egység bemeneti nyomásának 
legalább 0,5 bar értékkel meg kell haladnia az egység kimeneténél 
szükséges nyomást, és alatta kell maradnia a 16 bar értékű maximális 
bemeneti nyomásnak.

● Kompresszor levegőszárító nélkül – A bemeneti nyomásnak legalább 
5 bar értékkel meg kell haladnia az egység kimeneténél szükséges 
nyomást, és alatta kell maradnia a 16 bar értékű maximális bemeneti 
nyomásnak. hogy biztosított legyen az 5 °C fokkal a környezeti 
hőmérséklet alatt maradó nyomástól függő harmatpont.

3.2 A falra szerelhető egység felszerelése

FIGYELEM
Tartsa be a szokásos óvintézkedéseket a falba és más 
szerkezetekbe történő befúrás esetén, hogy elkerülje a meglévő 
kábelezés, gázvezetékek, vízvezetékek stb. sérülését.

1. Nyissa ki a szekrényt, és szorítsa a szekrényt a falra a kívánt helyen. 
Ellenőrizze, hogy a szekrény körül elegendő hely van a csatlakozók 
csatlakoztatására, és a szekrény fedelét teljesen ki lehet nyitni.
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2. Jelölje be a tartócsavarok helyzetét, a szekrényt sablonként 
használva.

3. Fúrja ki a tartócsavarok számára a lyukakat. A Dräger kb. 5 mm 
méretű (8-as) fúróhegy használatát javasolja.

4. Rögzítse a földelővezetéket az egyik csavar alá, és szerelje fel 
biztonságosan a szekrényt a megfelelő falidugaszok és csavarok 
segítségével.

3.3 Használat közben
Ellenőrizze, hogy a szekrény tiszta és sérülésmentes, és fordítson különös 
figyelmet a pneumatikus alkatrészekre, tömlőkre és csatlakozókra. 
A termék működését esetlegesen befolyásoló sérülések tipikus jelei 
például az ütésnyom, kopás, vágás, korrózió és elszíneződés. Jelentse a 
sérüléseket a szervizszemélyzetnek vagy a Drägernek, és ne használja a 
szekrényt, amíg a hibákat ki nem javítják.

1. Ha hordozható egységet használ, állítsa függőleges helyzetbe a 
szekrényt.

2. Ürítse ki a lecsapódott folyadékot tartalmazó palackot.

FIGYELEM
Előfordulhat, hogy a lecsapódott folyadékot tartalmazó palack 
tartalma olajjal szennyezett, és környezetvédelmi kockázatot 
jelent. A nemzeti vagy helyi szabályozásoknak megfelelően 
kezelje és ártalmatlanítsa a tartalmat.

3. Csatlakoztassa a sűrítettlevegő-forrást a szűrőegység bemeneti 
csatlakozójához.

4. Ellenőrizze a kimeneti nyomásmérő műszeren kijelzett kimeneti 
(üzemi) nyomást:
a. Állandó áramlású légzőkészülék esetén ennek a mérőműszeren 

jelzett zöld tartományon belül kell lennie.
b. Pozitív nyomású légzőkészülék esetén a nyomásnak a lenti 

táblázatokban feltüntetett tartományon belül kell lennie.
5. Ha szükséges, állítsa be a nyomásszabályozót a következőképpen:

a. Nyissa ki a szekrényt.
b. Oldja ki a szárnyas anyát (2. ábra, 1. elem).
c. Fordítsa el a szabályozócsavart (2) a szükséges nyomásnak a 

mérőműszeren történő beállításához.
d. Szorítsa meg a szárnyas anyát a szabályozócsavar rögzítéséhez.

6. Csatlakoztassa a légzőkészüléket a kimeneti csatlakozókhoz.

VIGYÁZAT
A kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott levegővezeték nem 
állhat 5-nél több különálló tömlőből, teljes hossza pedig nem 
haladhatja meg a 100 m-t.

A levegővezetékes berendezésnek lehetővé kell tennie a 
légzőkészülék használati útmutatójában megadott bemeneti 
nyomás és áramlás értékek teljesítését. A nem megfelelő 
levegővezetékes berendezéskombinációk eredményeképpen a 
légzőkészülék viselőihez eljutó levegőáramlás elégtelen lehet, illetve 
megnövekedhet a levegőellátás meghibásodásának veszélye. Soha 
ne használja a szűrőegységet a lenti táblákban meghatározott 
számúnál több felhasználó levegővel való ellátására.

F3000 és F3500 modellek

F5000 és F5500 modellek

3.4 Használat után
Csatlakoztasson le minden bemenetet és kimenetet a szűrőegységről.

4 Hibaelhárítás
Szigetelje el vagy csatlakoztassa le a levegőforrást a szűrőegységről. 
Lépjen kapcsolatba a Drägerrel, ha a tünet minden helyreállításra tett 
intézkedés megkísérlését követően is fennáll.

Felhasználók száma Minimális kimeneti áramlási sebesség
(liter/perc)

1 550
2 600
3 760
4 920
5 1080

Felhasználók száma Ellátótömlő minimális 
belső átmérője

Minimális bemeneti 
nyomás (bar)

1 10 mm (3/8″) 4,5
2 5,5
3 8

Felhasználók száma Ellátótömlő minimális 
belső átmérője

Minimális bemeneti 
nyomás (bar)

1, 2 vagy 3 12 mm (1/2″) 4,5
4 6,5
5 8

Tünet Hiba Helyreállítás
Levegőszivárgás Szűrőegység nem megfele-

lően van összeszerelve
Szerelje össze helyesen  
(lásd 5.2 szakasz)

Tömítő alkatrész (tömítő-
gyűrű, alátét stb.) hibás

Cserélje ki az alkatrészt  
(lásd 5.2 szakasz)

Szűrőegység sérült Lépjen kapcsolatba a Drägerrel
Automatikus  
lecsapoló szivárog

Piszok akadályozza a lecsa-
poló úszóját a tömítésben

Tisztítsa meg az automatikus 
lecsapolót  
(lásd 5.4 szakasz)

Rögzítőanya laza vagy 
gumialátét hibás

Szerelje össze újra helyesen 
vagy cserélje ki az alkatrészt 
(lásd 5.3 szakasz)

Hibás automatikus lecsapoló Cserélje ki az automatikus 
lecsapolót (lásd 5.3 szakasz)

Készülék nem felel 
meg a levegőminő-
ségi teszten

Bemeneti nyomás túl ala-
csony

Biztosítsa, hogy a levegőellá-
tás megfeleljen a 
3.1.1 szakaszban leírt feltéte-
leknek

Bemeneti levegő hőmérsék-
lete túl magas

Biztosítsa, hogy a levegőellá-
tás megfeleljen a 
3.1 szakaszban leírt feltételek-
nek

Koaleszcens szűrőelem 
nedvességgel telítődött

Cserélje ki a szűrőelemet 
(lásd 5.2 szakasz)

Koaleszcens szűrőelem hibás
Aktív szén szűrőelem hibás
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PAS® Filter sorozat
F3000, F3500, F5000 és F5500 modell Használati útmutatói
5 Karbantartás
A PAS Filter egységet a lenti táblázatnak megfelelően kell szervizelni és 
tesztelni. Az Dräger azt javasolja, hogy minden karbantartást rögzítsenek 
egy készüléknaplóban.

A karbantartási feladatokat csak a Dräger vagy képzett szervizszemélyzet 
végezheti el.

Megjegyzések

1 Vagy a nemzeti előírások szerint.

2 Amelyik előbb bekövetkezik.

3 Lépjen kapcsolatba a Drägerrel megfelelő tesztelőberendezés 
beszerzése érdekében.

5.1 Tisztítás
A készüléket szálmentes, enyhén szappanos vízzel megnedvesített 
kendővel tisztítsa. Szárítsa meg egy szálmentes kendővel.

5.2 Szűrőelem cseréje
1. Szigetelje el vagy csatlakoztassa le a levegőforrást.
2. Nyissa ki a szekrényt.
3. Csatlakoztassa le az automatikus lecsapoló tömlőjét a benyomós 

csatlakozóról (3. ábra) (csak a koaleszcens szűrő vagy az előszűrő 
cseréje esetén).

4. Fogja meg erősen a szűrő edényét, és forgassa az edényt az óra 
járásával ellentétes irányba a szűrőfejből való 
kicsavarásához (4. ábra). Használjon csavarkulcsot a szűrőedény 
hatszögletű gombján, ha szükséges.

5. Távolítsa el és dobja ki a szűrőelemet és a szűrő tömítőgyűrűjét 
(tömítőgyűrűit) (5. ábra, 1. elem).

FIGYELEM
A szűrőelemek olajjal szennyezettek lehetnek. A nemzeti vagy 
helyi szabályozásoknak megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa a 
szűrőt.

6. Biztosítsa, hogy a szűrőfejben a tömítőgyűrű (5. ábra, 2. elem) és a 
tömítőgyűrű hornya tiszta és sérülésmentes legyen.

7. Helyezze fel a csere tömítőgyűrűt (tömítőgyűrűket) (1) a szűrő végére, 
és szerelje fel a csere szűrőelemet.

8. Enyhén kenje meg a szűrőedény meneteit szilikonmentes zsírral.
9. Biztosítsa, hogy a tömítőgyűrű megfelelő helyzetben legyen a 

szűrőfejben, csavarja a szűrőedényt a szűrőfejbe, és kézzel húzza meg.
10. Csatlakoztassa újra az automatikus lecsapoló tömlőjét a benyomós 

csatlakozóba.
11. Zárja be a szekrényt és csatlakoztasson a bemenetre egy 

levegőforrást. Azonnal ellenőrizze, hogy van-e szivárgás.

Ha szivárgás észlelhető, ismételje meg a fenti teljes eljárást, és gondosan 
vizsgálja meg a szűrőelemet, a szűrőházat és a tömítőgyűrűket. Cserélje 
ki a hibás alkatrészeket, ha szükséges. Lépjen kapcsolatba a Drägerrel, ha 
a hibát nem lehet kijavítani.

5.3 Az automatikus lecsapoló cseréje
1. Távolítsa el a szűrőedényt az 5.2 szakaszban az 1 – 4. lépésben leírt 

módon.
2. Csavarja ki a benyomós csatlakozót (6. ábra, 1. elem) a lecsapoló 

csavarjából (4).
3. Csavarja ki és távolítsa el a záróanyát (2) és az alátétet (3).
4. Csavarja ki és távolítsa el az automatikus lecsapolót (6) és a 

gumialátétet (5) a szűrőedényből.
5. Ügyeljen arra, hogy a szűrőedény tömítőfelülete és menetei tiszták és 

sértetlenek legyenek.
6. Csavarja a csere automatikus lecsapolót a szűrőedény nyílásába, 

amíg a gumitömítés (5) annyira összenyomódik, hogy tömítést képez.
7. Szerelje vissza az alátétet és a záróanyát.
8. Állítsa be az automatikus lecsapolót automatikus működésre: 

az imbuszkulccsal forgassa el a lecsapoló csavarját ütközésig az óra 
járásával megegyező irányba (6. ábra A).

9. Szerelje vissza a benyomós csatlakozót a lecsapoló csavarjára.
10. Szerelje vissza a szűrőedényt és az automatikus lecsapoló tömlőjét az 

5.2 szakaszban a 8 – 11. lépésben leírt módon.

5.4 Piszok eltávolítása az automatikus lecsapolóból
1. Csatlakoztasson a bemenetre egy levegőforrást.
2. Nyissa ki a szekrényt és csavarja ki a benyomós csatlakozót (6. ábra, 

1. elem) a lecsapoló csavarjából (4).
3. Nyissa ki az automatikus lecsapolót: az imbuszkulccsal forgassa el a 

lecsapoló csavarját ütközésig az óra járásával ellentétes irányba 
(6. ábra B). Amint a lecsapoló kinyílik, a lecsapódott folyadékot és 
piszkot kifújja.

4. Állítsa be az automatikus lecsapolót automatikus működésre: 
az imbuszkulccsal forgassa el a lecsapoló csavarját ütközésig az óra 
járásával megegyező irányba (6. ábra A).

5. Szerelje vissza a benyomós csatlakozót a lecsapoló csavarjára.

6 Tárolás
Száraz, hűvös, portól és piszoktól védett helyen tárolja a terméket. 
Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

7 Megsemmisítés
Szükség esetén a nemzeti vagy helyi hulladékártalmatlanítási előírások 
szerint ártalmatlanítsa a terméket.

Alkatrész/rendszer Feladat 3 havonta1 6 havonta 
vagy 

1000 óránként2 

12 havonta 
vagy 

6000 óránként2

Teljes készülék Levegőminő
ség-teszt3 

Aktív szén szűrő Elem cseréje 

Koaleszcens szűrő  
és előszűrő

Elem cseréje 

!

3366304
© Dräger Safety UK Limited
Kiadás 04 – november 2021 (Kiadás 01 – február 2016)
A változtatás jogát fenntartjuk.
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3946

3947
8 Műszaki adatok
Modellszám utótagja: P – hordozható változat
Méretek: 430 × 280 × 162 mm
Tömeg: 4,5 kg (F3000)

5 kg (F3500)
5 kg (F5000)
5,5 kg (F5500)
A hordozható egységek 1 kg-mal 

 nehezebbek
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40 °C
Felhasználási terület: Alkalmas beltéri és kültéri használatra is
Bemeneti csatlakozó: 1/4″ BSP (F3000/F3500)

3/8″ BSP (F5000/F5500)
Maximális bemeneti nyomás: 16 bar

Kimeneti csatlakozó: Dräger anya gyorscsatlakozó  
(CEJN kompatibilis)

Maximális kimeneti nyomás: 10 bar
Kimenetek maximális száma: 3 (F3000/F3500)

5 (F5000/F5500)
Maximális áramlási sebesség: 760 liter/perc (F3000/F3500)

1080 liter/perc (F5000/F5500)
Felhasználók maximális száma: 3 (F3000/F3500)

5 (F5000/F5500)

9 Rendelési lista

Megjegyzés

1 Tartalmazza a csere tömítőgyűrűt (tömítőgyűrűket).

Sz. 1. 
ábra

Dräger 
cikksz.

Leírás Ezen alkalmazva

3 3359929 Előszűrő elem (2018. április 
előtt)1

PAS F3500/3500P

3 3707716 Előszűrő elem (2018. 
áprilistól)1

PAS F3500/3500P

3 3359934 Előszűrő elem1 PAS F5500/5500P
2 3359933 Koaleszcens szűrőelem PAS F3500/3500P
2 3359932 Koaleszcens szűrőelem PAS F5500/5500P
1 3359928 Aktív szén elem összes
4 3359913 Automatikus lecsapoló 

szerkezet
összes

5 33563348 CEJN sorozatú 342 csatlakozó 
1/4’’ BSPM

összes

6 3363349 0-16 bar nyomásmérő összes
8 3363350 150 ml PP áttetsző palack összes
3366304 (A3-D-P) 2. oldal 2

Draeger Safety UK Limited
Ullswater Close Tel. +44 1670 352 891
Blyth, NE24 4RG Fax +44 1670 356 266
Egyesült Királyság www.draeger.com
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