
Serija filtrov PAS®

Modeli F3000, F3500, F5000 in F5500 Navodila za uporaboi
1 Za vašo varnost
1.1 Splošne varnostne izjave
● Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo.
● Navodila za uporabo strogo upoštevajte. Uporabnik mora navodila v 

celoti razumeti in jih strogo upoštevati. Izdelek uporabljajte samo za 
namene, ki so navedeni v poglavju Namen uporabe tega dokumenta.

● Navodil za uporabo ne zavrzite. Zagotovite, da so navodila za uporabo 
na voljo in jih uporabnik ustrezno upošteva.

● Ta izdelek lahko uporabljajo samo ustrezno usposobljeni uporabniki.
● Upoštevajte vsa lokalna in nacionalna pravila ter predpise v povezavi 

s tem izdelkom.
● Izdelek lahko pregleduje, popravlja in servisira samo ustrezno 

usposobljeno osebje. Družba Dräger priporoča, da se s hčerinsko 
družbo ali zastopnikom družbe Dräger sklene pogodba za opravljanje 
storitev za postopke vzdrževanja in popravil.

● Izdelek lahko pregledujejo in servisirajo samo ustrezno usposobljeni 
serviserji, kot je določeno v poglavju Vzdrževanje tega dokumenta.

● Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo 
družbe Dräger, sicer se lahko poslabša delovanje izdelka.

● Ne uporabljajte okvarjenega ali nepopolnega izdelka in izdelka ne 
spreminjajte.

● V primeru napake ali okvare komponente se obrnite na podjetje Dräger.

1.2 Opredelitve opozorilnih ikon
Opozorilne ikone v tem dokumentu zagotavljajo in označujejo besedilo, 
ki zahteva večjo pozornost uporabnika. Spodaj so navedene razlage 
pomenov posameznih ikon:

OPOZORILO
Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt 
ali hudo telesno poškodbo, če se ji ne izognete.

POZOR
Opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči 
telesno poškodbo, okvaro izdelka ali škodljivo vpliva na okolje, 
če se ji ne izognete. Lahko se uporablja tudi kot opozorilo pred 
nevarno uporabo.

NAPOTEK
Označuje dodatne informacije o uporabi izdelka.

2 Opis
2.1 Pregled izdelka
Serija filtrov Dräger PAS je serija stenskih in prenosnih zračnih filtrskih 
enot, ki s filtriranjem izhoda zraka iz vira stisnjenega zraka, kot je tovarniški 
dovod ali mobilni kompresor, zagotavljajo visokokakovosten zrak za 
dihanje. Prenosna enota ima ročaj in stojalo, kot je prikazano na spodnji 
sliki na sliki 1.

Filtrirna enota je spravljena v omarici iz polietilena, ki je odporna na 
udarce. Na nalepkah v notranjosti omarice so zahteve glede tlaka in 
pretoka zraka, urnik vzdrževanja in seznam nadomestnih delov.

Filtrirni sistem odstrani tekočino in trdne delce do 0,01 μm ter oljne hlape in 
vonjave do 3 μg/l. Vsi modeli imajo koalescentne filtre (sl. 1, del 2) in filtre z 
aktivnim ogljem (1) z dvojnimi filtrirnimi elementi. Poleg tega so modeli 
F3500 in F5500 opremljeni s predfiltrom (3) za odstranjevanje grobih 
škodljivih snovi iz dovedenega zraka. Filtrirni sistem ima tudi samodejni 
odtok (4), ki zbira kondenzat s filtrov v plastenko (8).

Naprava ima nastavljiv reduktor tlaka (7) in merilnik izhodnega tlaka (6).
Regulator tlaka se uporablja za prilagajanje tlaka na izhodu omarice na 
zahtevano vrednost. Pri tem si pomagajte s priloženim 6-milimetrskim 
šestrobim inbus ključem. Razpon tlaka na merilniku je primeren za sisteme 
s pozitivnim tlakom in neprekinjenim pretokom v skladu z zahtevami 
standardov EN 14593 in EN 14594.

Enota je opremljena z vhodno spojko BSP in izhodnimi hitrimi spojkami, 
združljivimi s serijo CEJN. Vhodna spojka (9) je na levi strani ohišja. Izhodni 
spojki (5) sta na dnu (pri stenskih napravah) ali na desni strani ohišja (pri 
prenosnih napravah). Modeli so na voljo s 3 izhodi (F3000/F3500) in s 
5 izhodi (F5000/F5500).

Številke modelov z dodano črko P (npr. F3500 P) označujejo prenosno 
enoto.

2.2 Predvidena uporaba
Filtrirne enote Dräger PAS filtrirajo zrak iz združljivega dovoda stisnjenega 
zraka (glejte razdelek 3.1) in zagotavljajo zrak za dihanje, tako da 
odstranjujejo tekočino in trdne delce.

2.3 Omejitve uporabe
Filtrirne enote Dräger PAS ne vključujejo filtrov ali čistilnih priprav za 
odstranjevanje ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida ali drugih 
strupenih plinov in hlapov.

3 Uporaba
3.1 Dovod stisnjenega zraka
Zagotovite, da dovod stisnjenega zraka prihaja iz tovarniškega dovoda ali 
mobilnega kompresorja, kot je opisano v tem razdelku. V primeru dvomov 
glede količine ali zanesljivosti dovoda zraka se obrnite na podjetje Dräger, 
da pridobite ustrezen kompresor.

OPOZORILO
Uporaba dovoda zraka, ki vsebuje strupene pline ali ne izpolnjuje 
zahtev glede temperature, tlaka in pretoka zraka, lahko povzroči 
smrtne ali težke poškodbe.
Uporabniki dihalnega aparata z dovodom zraka iz filtra morajo 
imeti rezervni dovod zraka, ki v primeru okvare kompresorja 
zagotavlja dovolj časa za evakuacijo na varno območje.
Filtrirna enota ne odstranjuje ogljikovega monoksida, ogljikovega 
dioksida ali drugih strupenih plinov in hlapov.

POZOR
Filtrirno enoto je treba uporabljati na varnem in nekontaminiranem 
območju in mora biti varno pritrjena oziroma postavljena tako, da 
se ne poškoduje.
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PAS® je Drägerjeva registrirana blagovna znamka
Zagotovite, da se dovodna odprtina kompresorja ne nahaja v bližini 
onesnaženega ali strupenega okolja in da deluje pravilno.

Temperatura dovoda stisnjenega zraka ne sme preseči 45 °C in ne sme 
biti več kot 5 °C nad temperaturo okolja. Na ta način se prepreči nabiranje 
kondenzata v zraku za dihanje. Vir stisnjenega zraka mora vključevati 
hladilnik zraka.

3.1.1 Dovodni tlak

● Kompresor s sušilcem zraka – vrednost dovodnega tlaka v enoti mora 
biti vsaj 0,5 bara nad tlakom, ki je potreben v vhodu enote, in pod 
najvišjo vrednostjo dovodnega tlaka, ki znaša 16 barov.

● Kompresor brez sušilca zraka – vrednost dovodnega tlaka mora biti 
vsaj 5 barov nad tlakom, ki je potreben v vhodu enote, in pod najvišjo 
vrednostjo tlaka, ki znaša 16 barov, za zagotavljanje rosišča pri 5 °C 
pod temperaturo okolja.

3.2 Namestitev stenske enote

POZOR
Pri vrtanju v stene in druge konstrukcije upoštevajte običajne 
previdnostne ukrepe, da ne poškodujete napeljave, plinovoda, 
vodovoda itd.

1. Odprite omarico in jo držite na želenem mestu na steni. Zagotovite, da 
je okrog omarice dovolj prostora, da lahko priključite spojke in 
popolnoma odprete pokrov omarice.

2. Označite položaje vijakov. Kot predlogo uporabite omarico.
3. Izvrtajte odprtine za namestitev. Podjetje Dräger priporoča približno 

5-milimetrski sveder (številka 8).
4. Pod enega od vijakov pritrdite trak za ozemljitev in omarico trdno 

pritrdite z ustreznimi stenskimi vtiči in vijaki.

3.3 Med uporabo
Zagotovite, da je omarica čista in nepoškodovana, zlasti bodite pozorni pri 
pregledu pnevmatskih sestavnih delov, cevi in priključkov. Običajni znaki 
poškodb, ki lahko vplivajo na delovanje enote, so udarnine, odrgnine, 
ureznine, rjavenje in razbarvanost. Škodo javite servisnemu osebju ali 
podjetju Dräger in omarice ne uporabljajte, dokler napake niso 
popravljene.

1. Če uporabljate prenosno enoto, omarico postavite v pokončen položaj.
2. Izpraznite posodo s kondenzatom.
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POZOR
Vsebina posode je lahko kontaminirana z oljem in predstavlja 
nevarnost za okolje. Z vsebino ravnajte in jo odstranjujte v skladu 
z nacionalnimi in lokalnimi uredbami.

3. Dovod stisnjenega zraka priključite na vhodno spojko filtrirne enote.
4. Preverite izhodni (delovni) tlak na merilcu izhodnega tlaka:

a. Pri dihalnih aparatih z neprekinjenim tokom mora biti tlak znotraj 
zelenega območja merilnika.

b. Pri dihalnih aparatih s pozitivnim tlakom mora biti tlak znotraj 
razpona, ki je prikazan v spodnjih razpredelnicah.

5. Regulator tlaka po potrebi prilagodite po naslednjih navodilih:
a. Odprite omarico.
b. Sprostite krilno matico (slika 2, element 1).
c. Obrnite upravljalni vijak (2), da nastavite zahtevano vrednost tlaka 

na merilniku.
d. Zategnite krilno matico, da zaklenete upravljalni vijak.

6. Dihalni aparat priključite na izhodne spojke.

OPOZORILO
Dovod, priključen na izhodno spojko, je lahko sestavljen iz največ 
5 posameznih cevi, skupna dolžina pa ne sme preseči 100 metrov.
Pri opremi za dovod zraka morajo vrednosti vhodnega tlaka in 
pretoka ustrezati vrednostim, določenim v navodilih za uporabo 
dihalnega aparata. Nepravilna konfiguracija opreme za dovod 
zraka lahko povzroči nezadosten pretok zraka do uporabnikov 
dihalnega aparata ali poveča možnost prekinitve dotoka zraka. 
Filtrirne enote nikoli ne uporabljajte za dovod zraka večjemu 
številu uporabnikov, kot je navedeno v spodnjih tabelah.

Modela F3000 in F3500

Modela F5000 in F5500

3.4 Po uporabi
S filtrirne enote odklopite vse vhode in izhode.

4 Odpravljanje težav
Dovod zraka izolirajte ali odklopite s filtrirne enote. Če simptoma ne morete 
odpraviti z navedenimi ukrepi, se obrnite na podjetje Dräger.

5 Vzdrževanje
Servisiranje in preizkus filtrirne enote PAS izvajajte v skladu s spodnjo 
razpredelnico. Podjetje Dräger priporoča, da vse postopke vzdrževanja 
zabeležite v dnevnik opreme.

Postopke vzdrževanja lahko izvaja samo usposobljeno servisno osebje ali 
podjetje Dräger.

Opombe

1 Ali v skladu z lokalnimi uredbami.

2 Kar nastopi prej.

3 Za dobavo ustrezne preskusne opreme se obrnite na podjetje Dräger.

Število uporabnikov Najmanjši pretok izhodnega zraka
(litrov/minuto)

1 550
2 600
3 760
4 920
5 1080

Število uporabnikov Najmanjši notranji 
premer dovodne cevi

Najmanjša vrednost 
dovodnega tlaka (bari)

1 10 mm (3/8 palca) 4,5
2 5,5
3 8

Število uporabnikov Najmanjši notranji 
premer dovodne cevi

Najmanjša vrednost 
dovodnega tlaka (bari)

1, 2 ali 3 12 mm (1/2 palca) 4,5
4 6,5
5 8

Simptom Napaka Rešitev
Uhajanje zraka Nepravilno sestavljena filt-

rirna enota
Enoto pravilno sestavite 
(glejte razdelek 5.2)

Poškodovano tesnilo (okroglo 
tesnilo, podložka itd.)

Zamenjajte del  
(glejte razdelek 5.2)

Poškodovana filtrirna enota Obrnite se na družbo Dräger
Puščanje samodej-
nega odtoka

Zaradi umazanije se plovec 
odtoka ne zatesni

Očistite samodejni odtok 
(glejte razdelek 5.4)

Nepritrjena zaklepna matica 
ali poškodovana gumijasta 
podložka

Matico ustrezno pritrdite ali 
zamenjajte del  
(glejte razdelek 5.3)

Poškodovan samodejni 
odtok

Zamenjajte samodejni odtok 
(glejte razdelek 5.3)

Preskusa kakovosti 
zraka oprema ne opravi 
uspešno

Prenizek dovodni tlak Zagotovite, da je dovod 
zraka v skladu z merili, opi-
sanimi v razdelku  3.1.1

Previsoka temperatura 
dovodnega zraka

Zagotovite, da je dovod 
zraka v skladu z merili, opi-
sanimi v razdelku  3.1

Koalescentni filtrirni ele-
ment je nasičen z vlago

Zamenjajte filtrirni element 
(glejte razdelek 5.2)

Poškodovan koalescentni 
filtrirni element
Poškodovan filtrirni element 
z aktivnim ogljem

Sestavni del/sistem Opravilo Na 
3 mesece1

Na 6 mesecev 
ali 1000 ur2 

Na 
12 mesecev 
ali 6000 ur2

Celotna oprema Preskus 
kakovosti 
zraka3



Filter z aktivnim ogljem Zamen-
jajte  
element



Koalescentni filter in  
predfilter

Zamen-
jajte  
element
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Serija filtrov PAS®

Modeli F3000, F3500, F5000 in F5500 Navodila za uporaboi
5.1 Čiščenje
Opremo očistite s čisto krpo brez vlaken, navlaženo z blagim detergentom. 
Posušite s krpo brez vlaken.

5.2 Zamenjava filtrirnega elementa
1. Izolirajte ali odklopite dovod zraka.
2. Odprite omarico.
3. Cev samodejnega odtoka odklopite iz vtičnega elementa (slika 3) 

(samo pri zamenjavi koalescentnega filtra ali predfiltra).
4. Trdno primite filtrirno posodo in jo zavrtite v levo, da jo odvijete z glave 

filtra (slika 4). Po potrebi za šesterokotni gumb posode filtra uporabite 
vijačni ključ.

5. Filtrirni element in okrogla tesnila filtra (slika 5, element 1) odstranite in 
vrzite stran.

POZOR
Na filtrirnih elementih je lahko olje. S filtrom ravnajte in ga 
odstranjujte v skladu z nacionalnimi in lokalnimi uredbami.

6. Zagotovite, da sta okroglo tesnilo (slika 5, element 2) in utor okroglega 
tesnila v glavi filtra čista in nepoškodovana.

7. Nadomestna okrogla tesnila (1) namestite na konec filtra in namestite 
nadomestni filtrirni element.

8. Navoje filtrirne posode rahlo namažite z mazivom, ki ne vsebuje 
silikona.

9. Zagotovite, da je okroglo tesnilo pravilno nameščeno na glavo filtra, 
in filtrirno posodo z roko privijte v glavo filtra.

10. Cev samodejnega odtoka znova priklopite v vtični element.
11. Zaprite omarico in priključite dovod zraka. Takoj preverite, ali slišite 

uhajanje.

Če slišite uhajanje, ponovite zgornji postopek in skrbno preglejte filtrirni 
element, ohišje filtra in okrogla tesnila. Po potrebi zamenjajte poškodovane 
dele. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na podjetje Dräger.

5.3 Zamenjava samodejnega odtoka
1. Odstranite filtrirno posodo, kot je opisano v razdelku 5.2 (koraki od 1 do 4).
2. Vtični priključek (slika 6, element 1) odvijte z vijaka odtoka (4).
3. Odvijte in odstranite zaklepno matico (2) in podložko (3).
4. Samodejni odtok (6) in gumijasto podložko (5) odvijte iz filtrirne 

posode.
5. Zagotovite, da so tesnilna ploskev in navoji filtrirne enote čisti in 

nepoškodovani.
6. Nadomestni samodejni odtok privijte v vrata filtrirne posode, da 

stisnete gumijasto podložko (5) in dosežete tesnjenje.
7. Znova namestite podložko in zaklepno matico.
8. Samodejni odtok nastavite na samodejno delovanje: s šestrobim inbus 

ključem obrnite vijak odtoka do konca v desno (slika 6, A).
9. Vtični priključek znova namestite na vijak odtoka.
10. Znova namestite filtrirno posodo in cev samodejnega odtoka, kot je 

opisano v razdelku 5.2 (koraki od 8 do 11).

5.4 Odstranjevanje umazanije iz samodejnega odtoka
1. Priključite dovod zraka.
2. Odprite omarico in vtični priključek (slika 6, element 1) odvijte z vijaka 

odtoka (4).
3. Odprite samodejni odtok: s šestrobim inbus ključem obrnite vijak 

odtoka do konca v levo (slika 6, B). Ko se odtok odpre, bosta tekočina 
in umazanija izpihani.

4. Samodejni odtok nastavite na samodejno delovanje: s šestrobim inbus 
ključem obrnite vijak odtoka do konca v desno (slika 6, A).

5. Vtični priključek znova namestite na vijak odtoka.

6 Skladiščenje
Izdelek skladiščite v hladnem in suhem okolju, brez prahu in umazanije. 
Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi.

7 Odstranjevanje
Po potrebi izdelek odstranite v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi uredbami 
za odlaganje odpadkov.

8 Tehnični podatki
Številka modela s črko: P – prenosna različica
Dimenzije: 430 × 280 × 162 mm
Teža: 4.5 kg (F3000)

5 kg (F3500)
5 kg (F5000)
5,5 kg (F5500)
Prenosne enote tehtajo 1 kg več

Delovna temperatura od 0 do 40 °C
Območje uporabe: primerno za notranjo uporabo in 
 uporabo na prostem
Vhodna spojka: 1/4″ BSP (F3000/F3500)

3/8″ BSP (F5000/F5500)
Najvišji dovodni tlak: 16 barov

Izhodna spojka: ženska hitra spojka Dräger  
(združljiva s serijo CEJN)

Najvišji izhodni tlak: 10 barov
Največje število izhodov: 3 (F3000/F3500)

5 (F5000/F5500)
Največji pretok: 760 litrov/minuto (F3000/F3500)

1080 litrov/minuto (F5000/F5500)
Največje število uporabnikov: 3 (F3000/F3500)

5 (F5000/F5500)
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9 Naročilnica

Opomba

1 Vključuje nadomestna okrogla tesnila.

Št. 
Sl. 1

Dräger 
katalošk
a št.

Opis Za uporabo na

3 3359929 Predfiltrirni element (pred 
aprilom 2018)1

PAS F3500/3500P

3 3707716 Predfiltrirni element (po aprilu 
2018)1

PAS F3500/3500P

3 3359934 Predfiltrirni element1 PAS F5500/5500P
2 3359933 Koalescentni filtrirni element PAS F3500/3500P
2 3359932 Koalescentni filtrirni element PAS F5500/5500P
1 3359928 Element z aktivnim ogljem vsi
4 3359913 Sklop samodejnega odtoka vsi
5 33563348 Spojka CEJN serije 342 1/4’’ 

po BSPM
vsi

6 3363349 Merilnik tlaka 0-16 bar vsi
8 3363350 Prozorna plastenka PP 150 ml vsi
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