
Composiet-ademluchtcilinders
Ademlucht voor apparatuur voor ademhalingsbescherming Gebruiksaanwijzingi
1 Voor uw veiligheid
Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor opgeleide en vakbekwame
gebruikers van apparatuur voor ademhalingsbescherming en van
systemen voor ademluchtvoorziening. Het document bevat aanwijzingen
voor het veilig gebruiken, hanteren en onderhouden van door Dräger
geleverde composiet-ademluchtcilinders.

1.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

● Lees voor gebruik van dit product de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
● Houd u altijd strikt aan de instructies in de gebruiksaanwijzing. Het is

belangrijk dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing volledig begrijpt en
opvolgt. 

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden die worden beschreven
in de paragraaf 'Beoogd gebruik' van dit document.

● Gooi de gebruiksaanwijzing niet weg. Zorg ervoor dat de
gebruiksaanwijzing wordt bewaard en op de juiste manier wordt
gebruikt door de gebruiker van het product.

● Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door goed opgeleid en
vakbekwaam personeel.

● Het is belangrijk de lokale en nationale regelgeving in acht te nemen
die op dit product van toepassing is.

● Het product mag uitsluitend door opgeleide en vakbekwame
medewerkers worden geïnspecteerd, gerepareerd en onderhouden.

● Dräger adviseert om voor alle onderhoudsactiviteiten een
onderhoudscontract met Dräger af te sluiten en alle reparaties door
Dräger te laten uitvoeren.

● Dit product moet door goed getraind onderhoudspersoneel worden
geïnspecteerd en onderhouden zoals beschreven in de paragraaf
"Onderhoud" in dit document.

● Gebruik alleen originele reserveonderdelen en toebehoren van
Dräger. Een goede werking van het product is anders niet
gegarandeerd.

● Gebruik geen defect of incompleet product en voer zelf geen
aanpassingen uit aan het product.

● Stel Dräger altijd op de hoogte van een fout of defect in een onderdeel.
● De luchttoevoer moet aan de eisen voor ademlucht voldoen, volgens

EN 12021.

1.2 Betekenis van de waarschuwingssymbolen

In dit document worden de volgende waarschuwingssymbolen gebruikt om
tekst aan te duiden die bijzondere aandacht van de gebruiker vereist.
De betekenis van de symbolen is als volgt:

WAARSCHUWING

Duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die kan leiden tot de
dood of ernstig letsel als deze situatie niet wordt voorkomen.

VOORZICHTIG

Duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die kan leiden tot fysiek
letsel of schade aan het product of de omgeving als deze situatie
niet wordt voorkomen. Dit symbool kan ook worden gebruikt om te
waarschuwen voor onveilige werkmethoden.

AANWIJZING

Duidt op aanvullende informatie over hoe het product moet worden
gebruikt.

2 Beschrijving
2.1 Productoverzicht

De composiet-ademluchtcilinders van Dräger zijn ontwikkeld en worden
geproduceerd conform de geldende goedkeuringseisen. De cilinders
dragen de CE-markering van overeenstemming om aan te geven dat ze
door een relevante aangemelde instantie aan een goedkeuringsprocedure
zijn onderworpen. De cilinders zijn voorzien van kunststof voeringen, die
zijn omwikkeld met lagen koolstofvezel en strengen van aramidevezels,
die zijn voorgeïmpregneerd in epoxyhars.

De cilinder heeft een nominale werkdruk van 300 bar, en de behuizing en
het ventiel van de cilinder bevatten een sticker met de nominale druk (zie
Paragraaf 2.5).

De door Dräger geleverde cilinders zijn doorgaans volledig gevuld, tenzij
bepalingen voor het verzenden/vervoer dit in de weg staan. Volledig
gevulde cilinders zijn met ademlucht gevuld (overeenkomstig EN 12021)
tot de werkdruk bij 15 °C.

2.1.1 Cilinderventiel

De cilinder is voorzien van een van de beschikbare cilinderventielen,
waaronder rechte, haakse of dwarsstroomventielen (Afb. A). Het
cilinderventiel heeft dezelfde nominale werkdruk als de cilinder. De uitlaat
van het cilinderventiel is standaard een G5/8"-aansluiting volgens
EN 144-2, maar andere typen aansluiting zijn ook leverbaar.

Enkele opties waarmee het cilinderventiel leverbaar is, zijn een standaard
handwiel (zonder ratel) of een handwiel met ratel, een
doorstroombegrenzer (EFV) en een ingebouwde manometer. Deze opties
worden later meer gedetailleerd beschreven.

Het handwiel is zwart, tenzij het ventiel is voorzien van een
doorstroombegrenzer. In dat geval is het handwiel grijs of blauw
(zie Paragraaf 2.1.3).

2.1.2 Handwielen zonder ratel en met ratel

Het cilinderventiel heeft een handwiel zonder ratel of een handwiel met
ratel (Afb. B).

● Het handwiel zonder ratel kan vrijelijk in beide richtingen draaien.
● Bij een handwiel met ratel is het palmechanisme bedoeld om het

onbedoeld sluiten van het ventiel te voorkomen. Het handwiel kan
vrijelijk open worden gedraaid, maar wordt door het palmechanisme
geblokkeerd wanneer het dicht wordt gedraaid. Om het ventiel dicht te
kunnen draaien moet het handwiel tegen een veerkracht in over de pal
worden getild, en tegelijkertijd met de klok mee worden gedraaid.

2.1.3 Doorstroombegrenzer

Een doorstroombegrenzer (EFV - excess flow valve) is verkrijgbaar als
optie op composietcilinders. Indien gemonteerd werkt de
doorstroombegrenzer als een veiligheidsvoorziening die het ongehinderd
weglopen van lucht onder hoge druk voorkomt, in het geval van een
beschadigd cilinderventiel of een beschadigde persluchtleiding. 

De doorstroombegrenzer wordt ook geactiveerd als het cilinderventiel
wordt geopend terwijl de uitlaat is geopend richting de atmosfeer.

De doorstroombegrenzer wordt geactiveerd wanneer het nodig is om de
hoeveelheid uitstromende lucht te verkleinen, maar heeft tijdens normaal
gebruik geen invloed op de werking.

Cilinderventielen met een doorstroombegrenzer hebben in de meeste
landen een grijs handwiel, maar in sommige landen (zoals Zwitserland)
een blauw handwiel, in navolging van nationale regelgeving.

2.1.4 Ingebouwde manometer

Sommige cilinderventielen zijn uitgerust met een ingebouwde manometer,
die aangeeft hoeveel luchtdruk er nog in de cilinder over is. De manometer
is aan cilinderzijde op het cilinderventiel aangesloten, om constant een
drukwaarde te geven, ook wanneer het cilinderventiel dicht is.

2.1.5 RFID

RFID (radio-frequency identification) is leverbaar als optie voor
composietcilinders, om elektronisch voorraadbeheer en tracering mogelijk
te maken door middel van uitlezing met radiogolven. Indien gemonteerd,
bevindt de RFID-tag zich in een rubberen kraag op de cilinderhals (Afb. C).

2.2 Bedoeld gebruik
Dräger composietcilinders zijn bedoeld voor de toevoer van ademlucht
naar compatibele Dräger-apparatuur voor ademhalingsbescherming, in
overeenstemming met de volgende technische norm: EN 137. Indien
gemonteerd op een goedgekeurd toestel voor ademhalingsbescherming
van Dräger, biedt de cilinder de drager bescherming tijdens het werk onder
verontreinigde of zuurstofarme omstandigheden.

Raadpleeg voor het bedrijfstemperatuurbereik van de cilinder de
bijbehorende gebruiksaanwijzing van het ademluchttoestel De
temperatuurbereiken van cilinder, cilindervoering en cilinderafsluiter, zoals
aangegeven op productlabels en in dit document, zijn alleen bestemd voor
fabrikanten.

2.3 Beperkingen op het gebruik
● Composietcilinders van Dräger zijn niet goedgekeurd voor de

duiksport en mogen niet in zoet of zout water worden gedompeld.

2.4 Goedkeuringen
De Europese normen, richtlijnen en regelgevingen op basis waarvan dit
product is goedgekeurd, staan beschreven in de conformiteitsverklaring
(zie conformiteitsverklaring of www.draeger.com/product-certificates).

Gebruikers dienen ervoor te zorgen dat de cilinders voldoen aan alle
relevante nationale regelgeving in het land van gebruik. Neem voor advies
zo nodig contact op met Dräger, een nationale keuringsinstantie of een
geaccrediteerd keuringsstation.

2.5 Betekenis van markeringen en symbolen
2.5.1 Markering op cilinder

De cilinders zijn uitsluitend bedoeld voor ademlucht en zijn volgens
Europese normen geëtiketteerd en van een kleurcode voorzien. De
kleurcode van de cilinder is op de schouder van de cilinder geverfd.

Een voorbeeld van de informatie die op etiketten van composietcilinders
Dräger staat, wordt getoond in Afb. D en in onderstaande tabel uitgelegd.

Tijdens de fabricage wordt na de montage van de afsluiter een
zelfklevende sticker (Afb. E) over de verbinding tussen de cilinderhals en
het cilinderventiel aangebracht. De sticker geeft aan dat de verbinding is
goedgekeurd volgens de Richtlijn Drukapparatuur (PED). Daarnaast
identificeert de sticker de cilinder als een origineel product van Dräger.

De sticker moet bij de eerste aflevering van de cilinder intact en aanwezig
zijn – neem contact op met Dräger of uw leverancier als dit niet het geval
is. Gedurende de levensduur van de cilinder kan de sticker beschadigd of
los raken. Een beschadigde of ontbrekende sticker heeft geen negatief
effect op de cilinder.
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Markering Betekenis
EN 144-1 M18 X 1,5 Norm en maat van het schroefdraad

PL Productieland en originele fabrikant van de cilinderhuls

A01C/15/00001 Uniek serienummer

VOERING PET De kunststof voering is gemaakt van PET 
(polyethyleentereftalaat)

Dräger Het bedrijf dat de cilinder op de markt brengt

3,30 kg Nominaal drukloos gewicht in kilogrammen, zonder 
afsluiter

V 6,8 l Minimale waterinhoud in liters

PW 300 BAR (15 °C) Maximale werkdruk in bar, bij een referentietemperatuur 
van 15 °C

PT/PH 450 BAR Testdruk

CE 1017 CE-markering en identificatienummer van aangemelde 
instantie

EN 12245:2009 Norm die ontwerp, beproeving en fabricage van de 
cilinder specificeert

CZ Land van goedkeuring en merkteken van aangemelde 
instantie

2015/02 Datum van eerste hydrostatische druktest. Ook 
weergegeven in maand/jaar-notatie (02/2015 of 02/15)

FIN NLL Geeft aan dat de cilinder een onbeperkte levensduur 
heeft (NLL = non-limited life) (zie ook Paragraaf 4.6)

TS -40 °C / +60 °C Bedrijfstemperatuurbereik

PSmax 374 BAR (60 °C) Maximale opgebouwde cilinderdruk bij 60 °C

Eerste herkeuring
2020/02

Deze datum geeft aan wat de relevante nationale 
regelgeving is voor periodieke inspectie van de cilinder in 
het land van gebruik. De cilinder moet voor het einde van 
de aangegeven maand opnieuw worden gecertificeerd (in 
dit geval februari)

Waarschuwingssticker
Wijst op een niet-oxiderend samengeperst gas

Ademlucht. Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. Tegen zonlicht 
beschermen.

Trek de cilinder nooit helemaal leeg (min. 2 bar)

Geen vacuüm

Max. vulsnelheid 27 bar/min.

Max. temperatuur voering 80 °C

Lees de gebruiksaanwijzingen!

Vul de cilinder niet wanneer de ommanteling van composietmateriaal is beschadigd

Vul de cilinder uitsluitend met lucht van ademkwaliteit, overeenkomstig EN 12021

Vul de cilinder volgens de instructies van de fabrikant

Gebruik en onderhoud de cilinder volgens de instructies van de fabrikant
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2.5.2 Markering op het cilinderventiel

De markering van het cilinderventiel (Afb. F, Item 2) is gegraveerd in het
ventielhuis. De werkdruk (Afb. F, Item 1) staat aangegeven op het
ventielhuis of op de uitstroomopening. Onderstaand is een voorbeeld van
een ventielmarkering met betekenis:

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

3 Gebruik
3.1 Hantering van cilinders

● Ademluchtcilinders kunnen moeilijk en lastig te verplaatsen zijn.
Onjuist hanteren ervan kan (dodelijk) letsel tot gevolg hebben. Bij het
hanteren van cilinders moeten alle noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

● Uitsluitend opgeleide en vakbekwame medewerkers, die vertrouwd
zijn met de juiste technieken voor hantering en met de risico's die
verband houden met ademluchtcilinders, mogen de cilinders hanteren.

● Informeer ongetrainde medewerkers over de risico's die verband
houden met hantering, vervoer en opslag en laat ze geen
ademluchtcilinders hanteren.

● Houd de cilinder vast bij de ventielbehuizing of de cilinderbehuizing bij
het dragen van de cilinder. Til de cilinder niet op aan het handwiel van
het cilinderventiel.

3.2 De cilinder klaarmaken en gebruiken

3.2.1 Algemene aanwijzingen

● Voer een visuele inspectie uit van de cilinder (zie Paragraaf 4.4).
● Zorg ervoor dat de cilinder nog binnen de ontwerplevensduur is en de

periodieke inspectie heeft ondergaan volgens de testdatum op de
cilinder.

● Haal de beschermkap van de uitlaat van het cilinderventiel, voor de
cilinder op de apparatuur voor ademhalingsbescherming aan te
sluiten. Bewaar de kap om deze later terug te kunnen plaatsen.

● Sluit de cilinder aan en voer lektests en functietests uit, zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing die met de apparatuur voor
ademhalingsbescherming is meegeleverd.

● Begin nooit te werken met een cilinder die voor minder dan 90 procent
is gevuld (of meer indien voorgeschreven door nationale regelgeving).
Als de cilinder voor minder dan 90 procent vol is, vul de cilinder dan tot
de volle nominale werkdruk (zie Paragraaf 4.3).

● De beschermingsduur is afhankelijk van de hoeveelheid lucht die in de
cilinder beschikbaar is en van de snelheid van ademen van de gebruiker.

● Smeer de cilinder of het cilinderventiel niet en voorkom dat deze in
contact kunnen komen met olie of smeervet.

3.2.2 Het cilinderventiel bedienen

WAARSCHUWING

Open nooit het cilinderventiel als de cilinder niet op
ademhalingsapparatuur of een testmanometer is aangesloten.

VOORZICHTIG

Oefen geen overmatige druk uit op een cilinderventiel en gebruik
geen gereedschappen om een cilinderventiel te openen of te sluiten.

● Om het ventiel open te zetten, draait u het handwiel helemaal tegen de
klok in (gezien vanaf de bovenkant van het handwiel).
○ Een handwiel met ratel moet bij het openen over de tanden voor

de pal worden getild.
○ Zodra een handwiel met ratel helemaal is geopend, draait u het

handwiel minder dan 60° met de klok mee om de pal met de eerste
tand te blokkeren. Door de pal achter de eerste tand te borgen,
voorkomt u het onbedoeld sluiten van het ventiel.

● Om het ventiel te sluiten, draait u het handwiel helemaal met de klok mee.
○ Bij een handwiel met ratel tilt u het handwiel over de tanden van

het ratelmechanisme en draait u het tegelijkertijd met de klok mee.
● Om het ventiel helemaal te openen of te sluiten, draait u totdat een

weerstand voelbaar wordt en verder draaien niet mogelijk is. Door het
volledig openen en sluiten van het ventiel zorgt u ervoor dat:
○ De lucht kan onbelemmerd stromen, wanneer het ventiel open is.
○ Er kan geen lucht ontsnappen, wanneer het ventiel dicht is.

● Om van helemaal dicht naar helemaal open te gaan, zijn meer dan
twee volledige omwentelingen van het handwiel nodig.

3.3 Na gebruik

● Sluit onmiddellijk na gebruik het cilinderventiel om te voorkomen dat er
vocht in de cilinder komt.

● Verwijder zo nodig de cilinder van de apparatuur voor
ademhalingsbescherming, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing
die met de apparatuur is meegeleverd. Plaats onmiddellijk nadat de
cilinder is verwijderd, de beschermkap terug op de uitlaat van het
cilinderventiel.

4 Onderhoud
4.1 Onderhoudstabel

Onderhoud en test de cilinder, ook ongebruikte cilinders, volgens de
onderhoudstabel. Leg alle gegevens over het onderhoud en het testen
vast. In het land van gebruik kunnen extra inspecties en tests nodig zijn,
om te voldoen aan nationale regelgeving

.

4.2 Reiniging

VOORZICHTIG

Reinigen middels grit- of zandstralen, met chemische
reinigingsmiddelen, verfafbijtmiddelen of oplosmiddelen kan de
cilinder of het cilinderventiel beschadigen.
► Pas geen reinigingsmethoden of -materialen toe die schade
kunnen veroorzaken.

Reinig de cilinder zo nodig met behulp van een reinigingsmiddel op basis
van milde zeep. Neem contact op met Dräger of met andere vakbekwame
servicemedewerkers als verdere reiniging nodig is.

4.3 Ademluchtcilinders bijvullen

WAARSCHUWING

De luchtkwaliteit voor composietcilinders moet voldoen aan de
eisen van EN 12021.

Het vullen van de cilinder met een vulsnelheid hoger dan 27 bar/minuut
resulteert in een toename van de cilindertemperatuur, waardoor
de cilinder ernstig beschadigd kan raken en gevaar voor het
personeel kan ontstaan.
► Overschrijd nooit de maximale vulsnelheid.

● Composietcilinders van Dräger zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik
met ademluchtapparatuur. Vul cilinders uitsluitend met lucht van
ademluchtkwaliteit – andere mengsels of enkele gassen zijn niet
toegestaan.

● Raadpleeg ook de aanwijzingen die bij de vuleenheid voor het vullen
van de cilinder zijn meegeleverd.

● Voer een visuele inspectie uit van de cilinder (zie Paragraaf 4.4).
● Vul uitsluitend ademluchtcilinders die:

○ Voldoen aan de nationale wet- en regelgeving.
○ Zijn gemarkeerd met de datum van de laatste periodieke inspectie

en met het identificatiesymbool of de naam van het
geaccrediteerde keuringsstation.

○ Binnen de ontwerplevensduur zijn en niet voorbij de volgende
periodieke inspectie.

○ Niet zijn beschadigd of gecorrodeerd.
● Zorg ervoor dat het cilinderventiel gesloten blijft totdat het op de

vuleenheid is aangesloten, om binnendringen van vocht in de cilinder
te voorkomen.

● Vul de cilinder tot 5 bar en wacht vervolgens 5 minuten om de cilinder
daarna te vullen tot de werkdruk.

● Om te ver vullen van de cilinder te voorkomen, adviseert Dräger een
vulcompressor met drukbegrenzer te gebruiken.

● Dräger beveelt een maximale vulsnelheid van 27 bar/minuut aan (snel
vullen zal de temperatuur doen stijgen, met een onvolledige vulling tot
gevolg).

● Bijvullen tot de nominale werkdruk (PW op de sticker op de cilinder):
○ Door de stijging van de cilindertemperatuur tijdens het vullen zal

de druk in de cilinder toenemen. Als de cilinder met de maximale
vulsnelheid wordt gevuld, kan deze druk aanzienlijk hoger zijn dan
de werkdruk. De maximale toegelaten overschrijding bedraagt
10% van de werkdruk. Een cilinder van 300 bar mag bijvoorbeeld
stijgen tot een maximum van 330 bar.

○ Laat de cilinder na het vullen afkoelen en controleer vervolgens
opnieuw de druk. De cilinderdruk bij 15 °C mag de op de cilinder
aangegeven maximale nominale werkdruk niet overschrijden – zo
nodig bijvullen of druk aflaten.

4.4 Visuele inspectie

4.4.1 Algemene informatie over de inspectie

● Als de cilinder met een beschermhoes is uitgerust, dient u deze hoes
te verwijderen alvorens de cilinder te inspecteren.

● Zorg ervoor dat de beschermkapjes veilig zijn aangebracht.
● Voer een grondige inspectie uit van de cilinder en het ventiel, en zorg

ervoor dat deze schoon en onbeschadigd zijn. Typische tekenen van
beschadigingen die de cilinder nadelig kunnen beïnvloeden, zijn
inkepingen, slijtplekken, sneden, corrosie en verkleuring. Rapporteer
beschadigingen aan servicemedewerkers of aan Dräger, en gebruik
de cilinder alleen als de veiligheid niet in het geding komt.

● Iedere beschadiging aan composietcilinders van Dräger vereist
inspectie door een expert, om er zeker van te zijn dat men de cilinder
veilig kan blijven gebruiken. Neem contact op met servicepersoneel of
met Dräger wanneer beschadigingen worden aangetroffen tijdens
inspectie of wanneer deze optreden tijdens gebruik.

● Een inspectiehandboek en een poster geven informatie over het
inspecteren van schade door: snijden, schuren, stoten, hitte/vuur en
chemicaliën. Het handboek en de poster zijn bedoeld voor opgeleide
servicemedewerkers en zijn bij Dräger op aanvraag verkrijgbaar.

4.4.2 Onleesbare sticker op cilinder

De sticker op de cilinder moet leesbaar zijn, aangezien deze essentiële
veiligheidsinformatie bevat. Als de sticker onleesbaar is, levert u de cilinder
ter beoordeling in bij Dräger. Als Dräger de cilinder kan identificeren, kan
er mogelijk een vervangende sticker worden aangebracht en kan de
cilinder aan de eigenaar worden teruggegeven. Anders zal de cilinder
buiten gebruik worden gesteld.

4.5 Periodieke inspectie van de cilinder

Periodieke inspectie is een beoordeling van de cilinder, die door een
geaccrediteerd keuringsstation moet worden uitgevoerd. De beoordeling
bestaat uit een visuele inspectie en een hydrostatische druktest, om te
garanderen dat de cilinder nog steeds veilig is en om hem voor verder
gebruik te certificeren.

De datum van de eerste hydrostatische druktest (uitgevoerd tijdens de
fabricage) en die van de eerstvolgende verplichte periodieke inspectie
worden tijdens de fabricage op de cilinder gemarkeerd. De data van de
opeenvolgende periodieke inspecties worden op de cilinder aangegeven
door het keuringsstation dat de inspectie uitvoert.

Composietcilinders van Dräger moeten een periodieke inspectie
ondergaan, overeenkomstig de relevante Europese normen of de
nationale wet- en regelgeving in het land van gebruik. Op dit moment geldt
voor EU-landen een frequentie van eens per vijf jaar. Wanneer de termijn
voor de periodieke inspectie afloopt, moet de cilinder opnieuw zijn
gecertificeerd voor het einde van de maand die in de datum van de eerste
hydrostatische druktest wordt genoemd.

4.6 Einde van de ontwerplevensduur

Voor cilinders met een beperkte levensduur loopt de ontwerplevensduur af
op de datum waarna de cilinder niet meer mag worden gebruikt. Deze
wordt doorgaans op de cilinder aangegeven als FINAL of FIN met een
datum. Cilinders met een beperkte levensduur hebben een levensduur van
15, 20 of 30 jaar, zoals aangegeven op de cilinder.

Sommige cilinders dragen de markering NLL om aan te geven dat zij een
onbeperkte levensduur hebben (NLL = non-limited life).

De ontwerplevensduur van een cilinder is alleen dan geldig, als de
noodzakelijke periodieke inspecties zijn uitgevoerd en de cilinder niet is
beschadigd.

4.7 Reparatie van cilinders

Probeer nooit zelf een cilinder of ventiel te repareren en demonteer nooit
het cilinderventiel van de cilinder. Neem contact op met
servicemedewerkers of met Dräger wanneer reparaties nodig zijn.

Aanvullende technische informatie voor vakbekwame persluchttechnici is
verkrijgbaar via Dräger. Deze informatie bevat procedures voor het
inspecteren, onderhouden en repareren van cilinders en ventielen. Neem
voor meer informatie contact op met Dräger.

5 Transport en opslag
Dräger adviseert de volgende maatregelen tijdens transport en opslag om
cilinders te beschermen tegen beschadiging en om het risico op interne
verontreiniging te beperken.

● Draai het cilinderventiel helemaal dicht en plaats een beschermkap.
● Zorg ervoor dat de cilinder niet helemaal leeg raakt – Dräger adviseert

om een druk van minimaal 2 bar in de cilinder aan te houden.
● Inspecteer opgeslagen cilinders regelmatig op beschadigingen en

controleer dan ook de cilinderdruk (ten minste iedere maand).
● Vervoer en sla cilinders op in speciale faciliteiten en neem de volgende

aanbevelingen in acht:
○ Vervoer cilinders in overeenstemming met de Europese

Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

○ Stel cilinders niet bloot aan vuur of mogelijk schadelijke
temperaturen. Het temperatuurbereik voor opslag van gevulde
cilinders is -30 tot +60 °C.

○ Stel cilinders niet bloot aan verontreiniging door fijn stof of zand.
○ Stel cilinders niet bloot aan corrosieve stoffen.
○ Zet cilinders tijdens transport goed vast om beschadiging door

stoten te voorkomen, en zorg ervoor dat cilinders niet voorbij de
zijkanten of uiteinden van een vervoermiddel uitsteken.

○ Vervoer en sla cilinders indien mogelijk op in hun originele
verpakking.

○ Houd volle cilinders gescheiden van lege cilinders en markeer
duidelijk de opslagzones.

6 Afvoer

AANWIJZING

Voer de cilinder niet af volgens de normale bepalingen voor
afvalverwijdering.

Een cilinder die het einde van zijn ontwerplevensduur is gepasseerd of die
bij inspectie onherstelbaar beschadigd blijkt te zijn, moet worden
vernietigd. Het vernietigen van cilinders mag uitsluitend worden uitgevoerd
door Dräger of door een gecertificeerd test-/herstelstation. Vernietiging
houdt in dat de cilinders voldoende worden beschadigd om te voorkomen
dat zij gas onder druk kunnen bevatten. Neem contact op met
servicemedewerkers of met Dräger als een cilinder moet worden
vernietigd.

Markering Betekenis
K800-502.0-S8 Type ventiel

EN 144 Toegepaste norm

π Geeft aan dat het ventiel voldoet aan de eisen van de 
richtlijn betreffende vervoerbare drukapparatuur (TPED)

0589 Identificatienummer van de aangemelde instantie

XX/XX Jaar en maand van fabricage

M18 Schroefdraad op cilinder

F Conform EN 137

-40 °C/+60 °C Temperatuurbereik

!

!

Onderdeel/
systeem

Taak Voor 
gebruik

Na 
gebruik

Elke 
maand

Cilinder Inspecteren en zo nodig 
reinigen

O O O

De testdatum van de cilinder 
controleren

O O

Druk in gevulde toestand 
controleren

O O

Vullen tot de werkdruk (zie 
Paragraaf 4.3)

O

Periodieke inspectie (zie 
onderstaande opmerking 1)

Opmerkingen

O Aanbevelingen van Dräger

1 Deze onderhoudstaken mogen uitsluitend door een vakbekwame
persluchttechnicus worden verricht. Eigenaars of gebruikers van
cilinders moeten contact opnemen met Dräger, een geaccrediteerd
keuringsstation of een geaccrediteerde werkplaats, wanneer deze
taken moeten worden verricht.

Overeenkomstig nationale 
regelgeving in het land van 
gebruik

Cilinderventiel Revisie (zie onderstaande 
Opmerking 1)

Op het moment van de 
periodieke inspectie van de 
cilinder

!

!
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