
Celokompozitové lahve na stlačený vzduch
Dýchací vzduch pro vybavení dýchací ochrany Návod k použitíi
1 Pro vaši bezpečnost
Tento návod je určen pro vyškolené a způsobilé uživatele vybavení dýchací
ochrany a systémů dodávky dýchacího vzduchu. Dokument obsahuje
pokyny pro bezpečné používání, manipulaci a údržbu celokompozitových
lahví se stlačeným vzduchem dodávaných společností Dräger

1.1 Všeobecná bezpečnostní ustanovení

● Před použitím tohoto produktu si pozorně prostudujte tento návod
k použití.

● Dodržujte bezpodmínečně tento návod k použití. Uživatel musí
dokonale rozumět těmto pokynům a musí je přísně dodržovat. 

● Tento produkt používejte pouze pro účely specifikované v kapitole
„Předpokládané použití“ v tomto dokumentu.

● Návod k použití nezahazujte. Zajistěte, aby byl uchováván a patřičně
používán uživatelem produktu.

● Používat tento produkt je povoleno pouze náležitě vyškoleným a
kompetentním uživatelům.

● Dodržujte veškerá místní a národní pravidla a předpisy související
s tímto produktem.

● Prohlídky, opravy a servisní práce na tomto produktu smějí provádět
jen náležitě vyškolení a kompetentní pracovníci.

● Společnost Dräger doporučuje uzavřít servisní smlouvu se společností
Dräger, která pokryje všechny údržbové činnosti a která zajistí, že
všechny opravy budou uskutečňovány firmou Dräger.

● Prohlídky a servisní práce na tomto produktu smí provádět jedině
náležitě vyškolení servisní technici a podle podrobného popisu
uvedeného v kapitole „Údržba“ tohoto dokumentu.

● Používejte jedině původní náhradní díly a příslušenství od firmy
Dräger, použití jiných součástí by mohlo mít nepříznivý vliv na
správnou funkci produktu.

● Vadný nebo neúplný produkt nepoužívejte a ani na něm neprovádějte
žádné úpravy.

● V případě jakékoli poruchy přístroje nebo jeho součásti informujte
firmu Dräger.

● Přiváděný vzduch musí splňovat požadavky pro dýchací vzduch podle
normy EN 12021.

1.2 Definice výstražných symbolů

V tomto dokumentu se používají výstražné symboly, jejichž smyslem je
zvýraznit části textu, které vyžadují, aby jim uživatel věnoval zvýšenou
pozornost. Definice významů jednotlivých symbolů jsou následující:

VAROVÁNÍ

Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud
jejímu vzniku není zabráněno, může mít za následek smrt nebo
vážné zranění.

POZOR

Poukazuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud
jejímu vzniku není zabráněno, může mít za následek újmu na
zdraví nebo poškození produktu nebo životního prostředí. Může
se používat také jako upozornění na nebezpečné postupy.

POZNÁMKA

Poskytuje doplňkové informace týkající se používání produktu.

2 Popis
2.1 Přehled produktu

Celokompozitové tlakové lahve na stlačený vzduch Dräger jsou
konstruovány a vyráběny v souladu s požadavky příslušného povolení.
Tlakové lahve mají značku shody CE, tzn. prošly schvalovacím
hodnocením u příslušného notifikovaného orgánu. Tlakové lahve mají
plastovou vložku obalenou vrstvami pramenů z karbonového vlákna a
aramidového vlákna, které jsou předem impregnovány epoxidovou
pryskyřicí.

Tlaková láhev je dimenzovaná na pracovní tlak 300 bar a tělo tlakové
lahve i ventil tlakové lahve jsou opatřeny štítky se specifikací tlaku (viz
Kapitola 2.5).

Tlakové lahve dodávané společností Dräger se obvykle dodávají zcela
naplněné, pokud tomu nebrání předpisy pro zásilky/přepravu. Plně
naplněné tlakové lahve jsou naplněny dýchacím vzduchem (podle
EN 12021) na pracovní tlak při 15 °C.

2.1.1 Ventil tlakové láhve

Tlaková láhev je opatřena jedním z dostupných typů ventilu pro tlakové
lahve: rovný, pravoúhlý nebo křížový (Obr. A). Ventil tlakové lahve je
dimenzován na stejný pracovní tlak jako tlaková láhev. Výstupem ventilu
tlakové lahve je běžně konektor G5/8" odpovídající normě EN 144-2,
k dispozici jsou i jiné typy konektorů.

Dostupné volitelné doplňky pro ventily tlakových lahví jsou: standardní
nebo ráčnový typ kohoutu, přepadový ventil (EFV) a integrovaný tlakoměr.
Tyto možnosti jsou podrobněji popsány níže.

Kohout je černý, pokud ventil neobsahuje přepadový ventil, v tom případě
je šedý nebo modrý (viz Kapitola 2.1.3).

2.1.2 Standardní a ráčnové kohouty

Ventil tlakové lahve má standardní nebo ráčnový kohout (Obr. B).

● U standardního typu se kohout otáčí volně ve všech směrech.
● Ráčnový typ kohoutu má ráčnový mechanismus bránící neúmyslnému

zavření ventilu. Kohout se volně otáčí při otvírání ventilu, je však
omezen ráčnovým mechanismem při zavírání tlakové lahve. Chcete-li
ventil zavřít, musíte zdvihnout kohout přes ráčnu proti pružině a
současně otáčet kohoutem ve směru hodinových ručiček.

2.1.3 Přepadový ventil

Přepadový ventil (EFV) je volitelný doplněk pro Celokompozitové tlakové
lahve. Je-li na láhvi namontován, funguje přepadový ventil jako
bezpečnostní zařízení bránící nekontrolovanému uvolnění
vysokotlakového vzduchu při poškození ventilu tlakové lahve nebo
vysokotlakého vzduchového vedení. Přepadový ventil se také aktivuje, je-
li ventil tlakové lahve otevřený a vývod ústí do atmosféry.

Přepadový ventil po aktivaci podle potřeby omezuje rychlost unikajícího
vzduchu, nemá přitom vliv na výkon během normálního používání.

Ventily tlakových lahví s přepadovým ventilem mají ve většině zemí
v souladu s národními předpisy šedý kohout, v některých zemích mají
modrý kohout (například ve Švýcarsku).

2.1.4 Integrovaný tlakoměr

Integrovaný tlakoměr se montuje na některé ventily tlakových lahví za
účelem signalizace zbývajících tlaku vzduchu v tlakové lahvi. Tlakoměr je
připojen k ventilu na straně tlakové lahve a umožňuje konstantní sledování
tlaku, i když je ventil tlakové lahve zavřený.

2.1.5 RFID

RFID (identifikace rádiovou frekvencí) je volitelný doplněk pro
Celokompozitové tlakové lahve, který umožňuje elektronicky spravovat
zásoby materiálu a sledovat jeho využívání pomocí vysokofrekvenční
čtečky. Namontovaný štítek RFID se nachází na gumovém límci kolem
hrdla tlakové lahve (Obr. C).

2.2 Předpokládané použití

Celokompozitové tlakové lahve Dräger jsou určeny pro dodávku

dýchacího vzduchu do kompatibilního vybavení dýchací ochrany značky
Dräger schváleného podle následující technické normy: EN 137. Tlaková
láhev namontovaná ke schválenému zařízení dýchací ochrany poskytuje
uživateli dýchací ochranu pro práci v kontaminovaném prostředí nebo
v prostředí s nedostatečným obsahem kyslíku.

Rozsah provozních teplot láhve naleznete v návodu k použití souvisejícího
dýchacího přístroje. Tepelné rozsahy láhve, vložky a ventilu láhve na
produktových štítcích a v tomto dokumentu představují jen informace pro
výrobce.

2.3 Omezení použití

Celokompozitové tlakové lahve Dräger nejsou schváleny pro potápění a
nesmějí se ponořovat do sladké ani slané vody.

2.4 Osvědčení
Evropské normy, pokyny a směrnice, podle kterých je tento výrobek
schválen, jsou uvedeny v prohlášení o shodě (viz prohlášení o shodě nebo
stránky www.draeger.com/product-certificates).

Uživatelé musejí zajistit, aby tlakové lahve vyhovovaly veškerým národním
předpisům v zemi použití. V případě potřeby se obraťte s žádostí o radu na
společnost Dräger, národní schvalovací agenturu nebo akreditovanou
zkušebnu.

2.5 Vysvětlení značek a symbolů
2.5.1 Značení tlakové lahve

Tlakové lahve jsou určeny pouze pro dýchací vzduch a jsou označeny
štítkem a barevně kódované podle evropských standardů. Barevné
kódování tlakové lahve je uvedeno na rameni lahve.

Příklad informací zobrazených na štítcích pro Celokompozitové tlakové
lahve Dräger je uveden na Obr. D a vysvětlen níže v tabulce.

Je-li z výroby namontován ventil, nachází se nálepka (Obr. E) přes spoj
hrdla tlakové lahve a ventilu tlakové lahve. Štítek udává, že spoj podléhá
schválení podle směrnice o tlakových zařízeních (PED). Štítek také
identifikujt tlakovou lahev jako původní výrobek značky Dräger.

Štítek musí být při úvodní přebírce tlakové nádoby připevněný a
neporušený – není-li tomu tak, obraťte se na společnost Dräger nebo
svého dodavatele. Štítek se může během doby životnosti tlakové lahve
poškodit nebo odlepit. Poškozený nebo chybějící štítek nemá žádné
škodlivé následky pro tlakovou láhev.

2.5.2 Značení ventilu tlakové lahve

Označení ventilu tlakové lahve (Obr. F, položka 2) je gravírované kolem
těla ventilu. Pracovní tlak (Obr. F, položka 1) je vyznačen na těle ventilu
nebo výstupním portu. Příklad značení ventilu a vysvětlení:

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

!

!

ii

Značení Vysvětlení
EN 144-1 M18 X 1.5 Standard a velikost závitu

PL Země výroby a původní výrobce skořepiny tlakové lahve

A01C/15/00001 Jedinečné sériové číslo

LINER PET Plastový materiál vložky je PET (polyethylenterephthalát)

Dräger Firma uvádějící tlakovou láhev na trh

3.30 KG Nominální hmotnost bez tlaku v kilogramech, bez ventilu

V 6.8L Minimální kapacita vody v litrech

PW 300 BAR (15°C) Maximální pracovní tlak v barech při referenční teplotě 
15 °C

PT/PH 450 BAR Testovací tlak

CE 1017 Značení CE a identifikační číslo notifikovaného orgánu

EN 12245:2009 Standard specifikující konstrukci, testování a výrobu 
tlakové lahve

CZ Země schválení a značka notifikovaného orgánu

2015/02 Datum první hydrostatické tlakové zkoušky. Alternativně 
uvedeno ve formátu měsíc/rok (02/2015 nebo 02/15)

FIN NLL Označuje neomezenou životnost tlakové lahve (viz také 
Kapitola 4.6)

TS -40°C / +60°C Rozsah provozních teplot

PSmax 374 BAR (60°C) Maximální vyvinutý tlak tlakové lahve při 60 °C

First re-test 2020/02 Toto datum vychází z národních předpisů pro pravidelné 
prohlídky tlakové lahve v zemi použití. Tlaková láhev by 
měla být znovu certifikovaná před koncem uvedeného 
měsíce (v tomto případě únor)

Štítky s varováním
Označuje neoxidační stlačený plyn

Stlačený vzduch. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 
Chraňte před slunečním zářením.

Nevyprazdňujte úplně (min. 2 bar)

Bez vakua

Max. rychlost plnění 27 bar/min

Max. teplota vložky 80 °C

Prostudujte si návod k použití!

Neplňte, je-li poškozen kompozitový obal.

Plňte pouze vzduchem v dýchací kvalitě podle EN 12021

Plňte podle pokynů výrobce

Používejte a provádějte údržbu podle pokynů výrobce

Značení Vysvětlení
K800-502.0-S8 Typ ventilu

EN 144 Použitý standard

π Udává, že ventil splňuje požadavky směrnice o 
přepravitelných tlakových zařízeních (TPED)

0589 Identifikační číslo notifikovaného orgánu

XX/XX Rok a měsíc výroby

M18 Závit tlakové lahve

10
17

A Přímý ventil

Pravoúhlý ventilKřížový ventil

Přímý ventil s integrovaným 
tlakoměrem

1426/1711/2706/2337
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3 Použití
3.1 Manipulace s tlakovou lahví

● Přemísťování lahví se stlačeným vzduchem může být obtížné a
namáhavé. Nesprávná manipulace může způsobit zranění nebo úmrtí.
Při manipulaci s tlakovými lahvemi dodržujte všechna bezpečnostní
opatření na prevenci nehod.

● S tlakovými lahvemi smějí manipulovat pouze vyškolení a způsobilí
pracovníci seznámení se správnými manipulačními technikami a riziky
lahví se stlačeným vzduchem.

● Neškolené pracovníky poučte o rizicích spojených s manipulací,
přepravou a skladováním a nedovolte jim manipulovat s lahvemi se
stlačeným vzduchem.

● Při přenášení tlakové lahve držte tělo ventilu nebo tělo tlakové lahve.
Nepřenášejte tlakovou láhev za kohout ventilu tlakové lahve.

3.2 Příprava a používání tlakové lahve

3.2.1 Obecná prohlášení

● Proveďte vizuální prohlídku tlakové lahve (viz Kapitola 4.4).
● Dbejte, aby tlaková láhev nepřekročila konstrukční životnost, a

dodržujte intervaly prohlídek podle data zkoušky na tlakové lahvi.
● Před montáží tlakové lahve k vybavení dýchací ochrany sejměte

z vývodu ventilu tlakové lahve ochrannou krytku. Uschovejte krytku
pro pozdější nasazení.

● Namontujte tlakovou láhev a proveďte test těsnosti a funkční test podle
popisu v návodu k použití dodanému s vybavením dýchací ochrany.

● Nezačínejte žádnou činnost s použitím tlakové lahve, která je
naplněná na méně než 90 procent (anebo na více procent, pokud to
vyžadují národní předpisy). Je-li tlaková láhev naplněná na méně než
90 %, naplňte tlakovou láhev na celý specifikovaný pracovní tlak (viz
Kapitola 4.3).

● Délka ochrany závisí na množství vzduchu v tlakové lahvi a na dýchací
frekvenci uživatele.

● Nemazejte tlakovou láhev ani ventil tlakové lahve a zamezte jejich
kontaktu s olejem nebo mazivem.

3.2.2 Používání ventilu tlakové lahve

VAROVÁNÍ

Neotvírejte ventil tlakové lahve, není-li tlaková láhev připojena
k dýchacímu zařízení nebo testovacímu tlakoměru.

POZOR

Při otvírání nebo zavírání ventilu tlakové lahve nepoužívejte
nadměrnou sílu, ani nepoužívejte žádné nástroje.

● Ventil otevřete úplným otočením kohoutu proti směru hodinových
ručiček (při pohledu na horní část kohoutu).
○ Ráčnový kohout se při otvírání zdvihá nad západkové výstupky.
○ Jakmile se ráčnový kohout úplně otevře, otočte kohoutem ve

směru hodinových ručiček o necelých 60°. Aretace první západky
brání neúmyslnému zavření ventilu.

● Ventil zavřete úplným otočení kohoutu ve směru hodinových ručiček.
○ U ráčnového kohoutu současně zdvihněte kohout nad západkové

výstupky a otáčejte ve směru hodinových ručiček.
● Chcete-li ventil úplně otevřít nebo zavřít, otáčejte jím, dokud neucítíte

určitý odpor znemožňující další otáčení. Úplné otevření a zavření ventilu
zajišťuje:
○ Při otevřeném ventilu nestojí v cestě vzduchu žádné omezení.
○ Při zavřeném ventilu nedochází k úniku vzduchu.

● Úplně zavřený kohout vyžaduje pro úplné otevření více než dvě úplné
otáčky.

3.3 Po použití

● Ihned po použití zavřete ventil tlakové lahve, aby se do tlakové lahve
nedostala vlhkost.

● Podle potřeby odmontujte tlakovou láhev od vybavení dýchací
ochrany podle popisu v návodu k použití dodanému s vybavením. Je-
li tlaková láhev odmontovaná, ihned na vývod ventilu tlakové lahve
nasaďte ochranou krytku.

4 Údržba
4.1 Tabulka údržby

Proveďte údržbu a zkoušku tlakové lahve včetně nepoužívaných tlakových
lahví v souladu s tabulkou údržby. Veďte záznamy o všech podrobnostech
vztahujících se k údržbě a zkouškám. V zemi, kde se zařízení používá,
mohou být požadovány další prohlídky a zkoušky, aby bylo zaručeno
vyhovění požadavkům národních předpisů
.

4.2 Čištění

POZOR

Čištění pomocí otryskávání, chemických čistidel, odstraňovačů
nátěru a rozpouštědel může poškodit tlakovou láhev nebo ventil
tlakové lahve.
► Nepoužívejte metody čištění ani materiály, které mohou
způsobit poškození.

Je-li to nutné, čistěte tlakovou láhev pomocí čisticího prostředku na bázi
mýdla. Je-li nutné důkladnější čištění, obraťte se na společnost Dräger
nebo jiné kompetentní servisní pracovníky.

4.3 Plnění lahví se stlačeným vzduchem

VAROVÁNÍ

Kvalita vzduchu pro Celokompozitové tlakové lahve musí
odpovídat požadavkům normy EN 12021.

Plnění rychlostí vyšší než maximální rychlost 27 bar/min může mít
za následek zvýšení teploty tlakové lahve, které by mohlo způsobit
vážné poškození tlakové lahve a ohrozit pracovníky.
► Nepřekračujte maximální rychlost plnění.

● Dräger Celokompozitové tlakové lahve jsou určeny pouze pro použití
s dýchacím přístrojem se stlačeným vzduchem. Plňte tlakové lahve
pouze vzduchem v kvalitě pro dýchání – nejsou povoleny žádné jiné
směsi nebo jednotlivé plyny.

● Plnění tlakové lahve si také prostudujte v návodu dodaném společně
s plnicí jednotkou.

● Proveďte vizuální prohlídku tlakové lahve (viz Kapitola 4.4).
● Plňte pouze lahve na stlačený vzduch, které:

○ Vyhovují národním standardům.
○ Jsou označené datem poslední pravidelné prohlídky a

identifikačním symbolem nebo názvem akreditované zkušebny.
○ Nepřekročily konstrukční životnost ani lhůtu další pravidelné

prohlídky.
○ Nejsou poškozené ani zkorodované.

● Na prevenci pronikání vlhkosti do tlakové lahve dbejte, aby ventil
tlakové lahve zůstal zavřený, dokud není připojena plnicí jednotka.

● Plňte tlakovou láhev na 5 bar, poté vyčkejte 5 minut, a teprve poté
doplňte na pracovní tlak.

● Na prevenci přeplnění tlakové lahve společnost Dräger doporučuje na
plnicím kompresoru použít tlakový omezovač.

● Společnost Dräger doporučuje maximální rychlost plnění 27 bar/min
(rychlé plnění zvyšuje teplotu, a láhev se pak nenaplní úplně).

● Plňte na jmenovitý pracovní tlak (PW na štítku tlakové lahve):
○ Zvýšení teploty tlakové lahve během plnění působí nárůst tlaku

v tlakové lahvi. Je-li tlaková láhev plněna maximální plnicí
rychlostí, může tlak podstatně narůst nad úroveň pracovního tlaku.
Maximální přípustný nárůst tlaku je 10 % pracovního tlaku.
Například 300 bar tlakovou láhev lze naplnit maximálně na
330 bar.

○ Po plnění nechte tlakovou láhev zchladnout a poté zkontrolujte
tlak. Tlak v tlakové lahvi při 15 °C nesmí překročit maximální
jmenovitý pracovní tlak vyznačený na tlakové lahvi – přidejte nebo
upusťte tlak podle potřeby.

4.4 Vizuální kontrola

4.4.1 Obecné informace o prohlídkách

● Je-li tlaková láhev opatřena ochranným krytem, sejměte kryt před
prohlídkou tlakové lahve.

● Zkontrolujte, že ochranné krytky jsou důkladně upevněny.
● Důkladně prohlédněte tlakovou láhev a ventil, všímejte si, zda jsou

zcela nepoškozené. Typickými známkami poškození, která mohou
nepříznivě ovlivnit tlakovou láhev, jsou náraz, opotřebení, naříznutí,
koroze a změna zbarvení. Poškození nahlaste servisním pracovníkům
nebo společnosti Dräger a nepoužívejte tlakovou láhev, dokud není
použití bezpečné.

● Pokud se Dräger Celokompozitové tlakové lahve jakkoli poškodí, je
nutná odborná prohlídka, která potvrdí, že tlakovou láhev lze nadále
bezpečně používat. Zjistíte-li při prohlídce poškození nebo pokud
k poškození dojde během použití, obraťte se na servisní pracovníky
nebo na společnost Dräger.

● Příručka a leták k prohlídce obsahují pokyny týkající se poškození
způsobená naříznutím, opotřebením, nárazem, teplem/ohněm a
chemickými látkami. Příručka a leták jsou určeny pro vyškolené
servisní pracovníky a lze si je vyžádat od společnosti Dräger.

4.4.2 Nečitelný štítek tlakové lahve

Štítek na tlakové lahvi musí být čitelný, protože obsahuje důležité
bezpečnostní informace. Je-li štítek nečitelný, vraťte tlakovou láhev
společnosti Dräger k vyhodnocení. Pokud se společnosti Dräger podaří
identifikovat tlakovou láhev, může připevnit náhradní štítek a vrátit
tlakovou láhev vlastníkovi. V opačném případě se tlaková láhev přestane
používat.

4.5 Pravidelná prohlídka tlakové lahve

Pravidelná prohlídka představuje přezkoušení tlakové lahve, které musí
provést akreditovaná zkušebna. Přezkoušení se skládá z vizuální
prohlídky a hydrostatické tlakové zkoušky pro zajištění bezpečnosti
tlakové lahve a obnovení certifikace k dalšímu používání.

Data první hydrostatické tlakové zkoušky (prováděné během výroby) a
první povinné pravidelné prohlídky jsou vyznačena na tlakové lahvi během
výroby. Data následujících pravidelných prohlídek vyznačí na tlakové lahvi
zkušebna, která provádí prohlídku.

Dräger Celokompozitové tlakové lahve musejí procházet pravidelnou
prohlídkou v souladu s příslušnými evropskými standardy nebo národními
předpisy v zemi použití. Frekvence je v současnosti v zemích EU každých
pět let. Blíží-li se termín pravidelné prohlídky, obnovte certifikaci tlakové
lahve před koncem měsíce uvedeného jako datum první hydrostatické
tlakové zkoušky.

4.6 Konec konstrukční životnosti

U tlakových lahví s omezenou životností je konec konstrukční životností
datem, po kterém se tlaková láhev nesmí používat. Je obvykle uvedena na
tlakové lahvi jako FINAL nebo FIN a datum. Tlakové lahve s omezenou
životností mají životnost 15, 20 nebo 30 let podle toho, jak je uvedeno na
značení tlakové lahve.

Některé tlakové lahve jsou označeny NLL, tzn. tlaková láhev má
neomezenou životnost.

Konstrukční životnost tlakové lahve je platná, pouze pokud se provádějí
pravidelné prohlídky a tlaková láhev není poškozená.

4.7 Oprava tlakové lahve

Nepokoušejte se provádět jakékoli opravy tlakové lahve ani ventilu a
nesnímejte ventil tlakové lahve z tlakové lahve. Je-li nutné provést opravu,
obraťte se na servisní pracovníky nebo společnost Dräger.

Pro kompetentní techniky tlakových lahví společnost Dräger nabízí další
technické informace. Informace obsahují postupy prohlídek, údržby a
oprav pro tlakové lahve a ventily. Pokud budete potřebovat další
informace, obraťte se na firmu Dräger.

5 Přeprava a skladování
Společnost Dräger doporučuje následující opatření během přepravy a
skladování, které ochrání tlakové lahve před poškozením a omezí riziko
vnitřní kontaminace.

● Ventil tlakové lahve úplně zavřete a připevněte ochranou krytku
ventilu.

● Dbejte, aby se tlaková láhev zcela nevyprázdnila – společnost Dräger
doporučuje zachovat minimální tlak v tlakové lahvi na úrovni 2 bar.

● Kontrolujte, zda skladované tlakové lahve nejsou poškozené a
kontrolujte pravidelně tlak v tlakových lahvích (minimálně jednou za
měsíc).

● Přepravujte a skladujte tlakové lahve ve vyhrazených prostorách a
dodržujte následující doporučení:
○ Tlakové lahve přepravujte v souladu s evropskou úmluvou o

mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR).
○ Nevystavujte tlakové lahve plamenům ani potenciálně

nebezpečným teplotám. Rozsah skladovacích teplot pro naplněné
tlakové lahve je -30 až +60 °C.

○ Nevystavujte tlakové lahve kontaminaci jemným prachem nebo
pískem.

○ Nevystavujte tlakové lahve korozivním látkám.
○ Během přepravy tlakové lahve spolehlivě zajistěte, aby se

nepoškodily nárazem, a dbejte na to, aby tlakové lahve
nevyčnívaly do stran nebo na konci přepravního vozidla.

○ Přepravujte a skladujte tlakové lahve pokud možno v původních
obalech.

○ Oddělte plné tlakové lahve od prázdných tlakových lahví a označte
zřetelně skladovací prostory.

6 Likvidace

POZNÁMKA

Tlaková láhev se nelikviduje podle běžných předpisů pro likvidaci
odpadu.

Tlakovou láhev po skončení konstrukční životnosti nebo se zjištěným
neopravitelným poškozením je nutné zničit. Vyřazení tlakových lahví
z provozu smí provádět pouze společnost Dräger nebo akreditovaná
testovací/servisní stanice. Vyřazení z provozu představuje dostatečné
poškození tlakové lahve, které zamezí uchování plynu pod tlakem. Je-li
nutné provést zničení tlakové lahve, obraťte se na servisní pracovníky
nebo společnost Dräger.

F Podle EN 137

-40 °C až +60 °C Rozsah teplot

Součást / 
systém

Úkol Před 
použitím

Po 
použití

Každý 
měsíc

Tlaková láhev Prohlédněte a podle potřeby 
očistěte

O O O

Zkontrolujte datum zkoušky 
tlakové láhve.

O O

Zkontrolujte plnicí tlak. O O
Naplňte na pracovní tlak (viz 
Kapitola 4.3)

O

Pravidelná prohlídka (viz 
Poznámka 1 níže)

Poznámky

O Doporučení společnosti Dräger

1 Tyto údržbové práce mohou provádět pouze technici vyškolení pro
tlakové lahve. Jsou-li vyžadovány tyto úkony, měli by se vlastníci/
uživatelé tlakových lahví obrátit na společnost Dräger nebo
akreditovanou zkušebnu/servis.

Podle národních předpisů v zemi, 
kde se přístroj používá

Ventil tlakové 
láhve

Generální oprava (viz 
Poznámka 1 níže)

V době pravidelné prohlídky 
tlakové láhve

Značení Vysvětlení

!

!

!

!
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