
 
 

VAROVÁNÍ
NA OCHRANU PROTI NEBEZPEČÍ USMRCENÍ NEBO TĚŽKÉHO POŠKOZENÍ 
ZDRAVÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
• Trubičky používejte jen tehdy, když
– jste dokonale porozuměli tomuto návodu k použití (trubiček) a návodu k použití 

pumpy pro trubičky a jste schopni je dodržovat,
– vám váš zaměstnavatel dal pokyny ke správnému používání trubičky,
– jste vašemu zaměstnavateli prakticky předvedli, že správné používání trubičky 

zvládáte.
• Obsah trubičky je jedovatý/žíravý. Nedovolte, aby došlo k požití. Zabraňte kontaktu 

s kůží a s očima. Dávejte pozor při otevírání, mohou odskočit úlomky skla. 
Nepoužívejte v prostorách ohrožených výbuchem, trubička se zahřívá!

• Trubičky používejte jen v souladu s určením (viz kapitola Účel použití).
• Před každým měřením proveďte pomocí nepoužité trubičky zkoušku těsnosti 

pumpy pro trubičky, aby se vyloučilo nebezpečí nesprávného výsledku.
• Ohýbáním trubiček v keramickém pouzdře (2) odlomte vnitřní špičky trubiček 

viz obr. 1. Zkontrolujte, zda není smrštitelná bužírka (1) trubičky poškozená. 
Je-li trubička poškozená, nepoužívejte ji.

• Před vložením trubičky do pumpy odlomte oba konce obou trubiček. Měření 
jinak nebude možné.

• Po ulomení špiček obou trubiček nesmí být smrštitelná bužírka poškozena.
• Trubičky musí být ve smrštitelné bužírce dobře utěsněny.
• Při vkládání trubiček musí černé šipky směřovat k pumpě pro trubičky, jinak 

měření nebude možné.
• K vyloučení nebezpečí nesprávného výsledku používejte jen trubičky 

s platným datem expirace (viz údaj na obalu) a skladované výhradně 
v předepsaném teplotním rozsahu (viz údaj na obalu).

• Používejte výlučně s pumpami pro trubičky Dräger, protože použití pump od 
jiných výrobců může mít za následek chybné výsledky měření.

1 Účel použití
Trubička slouží k zjišťování chlorfluorovaných uhlovodíků ve vzduchu s cca 
20 obj. % kyslíku. Trubička slouží výlučně k bodovému měření.
2 Princip reakce (např.)
a) R 113 [pyrolýza] → HCI
b) HCI + indikátor pH → žlutý reakční produkt
3 Provedení a vyhodnocení měření
1 Prostředí, v němž měření provádíte, musí být dobře osvětlené.
2 Zjistěte teplotu a vlhkost testovaného vzduchu.
3 Odlomte vnitřní špičky trubičky uložené v keramickém pouzdře. Při tom pevně 

držte jeden konec trubičky a druhý ohněte do té míry, až se špička ulomí. 
Stejným způsobem odlomte druhou špičku, viz obr. 1.

4 Odlomte obě vnější špičky trubičky.
5 Trubičku nasaďte do pumpy, aby těsnila. Šipka směřuje k pumpě.
6 Prosajte vzorek vzduchu nebo plynu trubičkou. Jestliže pumpa neprovede 

úplně první zdvih, zkontrolujte, zda jsou odlomeny vnitřní špičky.
7 Bezprostředně po měření odečtěte celkovou délku zbarvení.
8 Zjistěte koncentraci podle příkladu vyhodnocení X-act 5000 (9022618) a 

použijte kalibrační datový list pro X-act 5000 nebo accuro/Quantimeter, přitom 
zohledněte vlhkost a příp. opravte vliv teploty korekčním faktorem BT.

9 Vynásobte hodnotu faktorem F kvůli korekci podle tlaku vzduchu.
10Věnujte pozornost možným křižným citlivostem.
11 Pumpu pro trubičky po použití propláchněte vzduchem. Trubičku vyjměte a 

3–4 zdvihy nasajte čistý vzduch.
1,1,2-trichlortrifluorethan (R 113) 1 ppm = 7,6 mg/m3

1,2-dichlortetrafluorethan (R 114) 1 ppm = 7,0 mg/m3

Trichlorfluormethan (R 11) 1 ppm = 5,6 mg/m3

4 Oblast použití / požadavky na okolní prostředí

5 Křižné citlivosti
Jiné halogenované uhlovodíky, volné halogeny a halogenovodíkové kyseliny se 
zobrazují rovněž, ale s odlišnou citlivostí. Perchlorethylen je indikován se stejnou 
citlivostí jako R 113.
6 Aktualizace pro Dräger X-act 5000
Aby u pumpy Dräger X-act 5000 mohla být využívána funkce čtení čárových kódů, je 
případně nutné aktualizovat databázi trubiček pro pumpu Dräger X-act 5000. Za tím 
účelem postupujte podle pokynů na stránkách www.draeger.com/software_xact.

7 Likvidace odpadu
Na obalu trubiček jsou uvedeny údaje o objednacím čísle, expiraci, skladovací 
teplotě a výrobním čísle. Trubičky likvidujte v souladu s místními předpisy pro 
nakládání s odpady. Při likvidaci dodržujte bezpečnostní pokyny S-2-13-20-21-22-
26-28-30-44. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
8 V případě dotazů
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se správného používání 
trubiček se obraťte na příslušnou pobočku nebo zastoupení firmy Dräger. Pro 
zákazníky v USA: Volejte bezplatné číslo Dräger 1-800-437-2437.
 

VÝSTRAHA
ABY STE PREDIŠLI SMRTI ALEBO ŤAŽKÝM ZRANENIAM, DODRŽIAVAJTE 
NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
• Trubičku používajte len vtedy, keď
– môžete dôsledne dodržiavať tento návod na použitie (trubička), ako aj návod 

na použitie pumpičky trubičky.
– zamestnávateľ vás poučil o správnom používaní trubičky,
– zamestnávateľ overil vašu praktickú znalosť o riadnom používaní trubičky.
• Obsah trubičky je toxický/žieravý. Neprehĺtajte. Zabráňte kontaktu s kožou a 

očami. Pozor, pri otváraní môžu odletieť úlomky skla. Nepoužívajte v zónach 
ohrozených výbuchom, trubička sa zahreje!

• Trubičku používajte len na stanovený účel (pozri kapitolu „Účel použitia“).
• Pred každým meraním je nutné vykonať skúšku tesnosti pumpičky s nepoužitou 

trubičkou, aby sa zabránilo prípadným zobrazeniam nesprávnych hodnôt.
• Ohnutím trubičky v keramickom puzdre (2) odlomte vnútorné špičky trubičky, 

pozri obr.1. Skontrolujteči, nie je poškodená zmršťovacia hadička (1) trubičky. 
Ak je trubička poškodená, nepoužívajte ju!

• Obidve špičky obidvoch trubičiek odlomte predtým, ako trubičku nasadíte do 
pumpičky, pretože inak nie je možné meranie.

• Po odlomení špičiek trubičky musí byť zmršťovacia hadička nepoškodená.
• Trubičky musia pevne sedieť v zmršťovacej hadičke.
• Pri vsadení trubičky musia čierne šípky smerovať k pumpičke trubičky, pretože 

inak nie je meranie možné.
• Aby ste predišli zobrazeniu nesprávnych hodnôt, používajte iba trubičky, ktoré 

majú platný dátum trvanlivosti (pozri obal) a boli skladované výlučne 
v stanovenom teplotnom rozsahu (pozri obal).

• Používajte výlučne s pumpičkami Dräger, pretože používanie pumpičiek od 
iných výrobcov môže viesť k nesprávnemu zobrazovaniu hodnôt.

1 Účel použitia
Trubička slúži na určenie chlórfluórovaných uhľovodíkov vo vzduchu s cca 
20 obj.% kyslíka. Trubička je určená výlučne na bodové meranie.
2 Princíp reakcie (napr.)
a) R 113 [pyrolýza] → HCI
b) HCI + pH-indikátor→ žltý produkt reakcie
3 Vykonanie a vyhodnotenie merania
1 Okolie merania musí byť dobre osvetlené.
2 Zistite teplotu a vlhkosť skúšobného vzduchu.
3 Odlomte vnútorné špičky zakryté keramickým puzdrom. Za týmto účelom 

pevne držte jeden koniec trubičky a druhý koniec ohnite potiaľ, aby sa odlomila 
vnútorná špička. Tento postup zopakujte aj pri druhej špičke, pozri obr. 1.

4 Odlomte obidva vonkajšie konce trubičky.
5 Trubičku vložte napevno do pumpičky. Šípka smeruje k pumpičke.
6 Nasajte vzorku vzduchu alebo plynu cez trubičku. Pokiaľ pumpička 

neuskutoční prvý ťah úplne, skontrolujte, či sú zlomené vnútorné špičky.
7 Bezprostredne po meraní odčítajte celú dĺžku sfarbenia.
8 Zistite koncentráciu podľa príkladu vyhodnotenia X-act 5000 (9022618) a použite 

kalibračný dátový list pre X-act 5000 alebo accuro/Quantimeter, prihliadajte pritom 
na vlhkosť a prípadne korigujte vplyv teploty korekčným faktorom BT.

9 Hodnotu vynásobte faktorom F pre korekciu tlaku vzduchu.
10Zohľadnite možné krížové citlivosti.
11 Po použití pumpičku prepláchnite vzduchom. Odstráňte trubičku a nasajte 

3 – 4 ťahy čerstvého vzduchu.
1,1,2-trichlórtrifluóretán (R 113) 1 ppm = 7,6 mg/m3

1,2-dichlórtetrafluóretán (R 114) 1 ppm = 7,0 mg/m3

trichlórfluórmetán (R 11) 1 ppm = 5,6 mg/m3

4 Oblasť použitia/okolité podmienky

5 Krížové citlivosti
Indikujú sa aj iné halogénuhľovodíky, voľné halogény, ako aj kyseliny halogénvodíkové, 
avšak s odlišnou citlivosťou. Tetrachlóretén sa indikuje s rovnakou citlivosťou ako R 113.

cs  Pro vaši bezpečnost

Rozsah měření : 200 až 2600 ppm R 113/R114, 100 až 1400 ppm R11
Počet zdvihů pumpy (n): 3
Doba trvání měření : cca 1 minuta
Směrodatná odchylka : ± 30 %
Změna zabarvení : modrá → žlutá až šedozelená
Teplota : 1 °C až 40 °C
Vlhkost : 1 až 15 mg/l (odpovídá 100% rel. vlhkosti při 17 °C) 
Tlak vzduchu : F = 1013 / skutečný tlak vzduchu (hPa)
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sk  Pre vašu bezpečnosť

Merací rozsah : 200 až 2600 ppm R 113/R114, 100 až 1400 ppm R11
Počet ťahov (n) : 3
Doba trvania merania : cca 1 minúta
Štandardná odchýlka : ± 30 %
Zmena farby : modrá → žltá až sivozelená
Teplota : 1 °C až 40 °C
Vlhkosť : 1 až 15 mg/l (zodp. 100 % rel. vlh. pri 17 °C) 
Tlak vzduchu : F = 1013/skutočný tlak vzduchu (hPa)
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6 Aktualizácia Dräger X-act 5000
Na použitie funkcie čiarového kódu automatickej pumpičky Dräger X-act 5000 sa 
v prípade potreby musí aktualizovať databanka trubičiek Dräger X-act 5000. K 
tomu dodržiavajte pokyny na www.draeger.com/software_xact.
7 Likvidácia
Na obale trubičiek sú uvedené údaje o objednávacom čísle, trvanlivosti, 
skladovacej teplote a sériovom čísle. Trubičky zlikvidujte podľa miestnych 
predpisov o likvidácii odpadov. Pri indikácii dodržiavajte bezpečnostné tipy S-2-
13-20-21-22-26-28-30-44. Uchovávajte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
8 Otázky
V prípade otázok a problémov týkajúcich sa správneho používania trubičky sa 
obráťte na príslušnú pobočku alebo zastúpenie spoločnosti Dräger. Pre 
zákazníkov v USA: Zavolajte spoločnosti Dräger bezplatne na 1-800-437-2437.
 

OPOZORILO
DA PREPREČITE TEŽKE TELESNE POŠKODBE, UPOŠTEVAJTE 
NASLEDNJA VARNOSTNA OPOZORILA:
• Merilno cevko uporabljajte, samo če
– popolnoma razumete ta navodila za uporabo (cevke) in navodila za uporabo 

črpalke merilne cevke ter jih lahko upoštevate,
– vas je vaš delodajalec poučil o pravilni uporabi cevke,
– ste vašemu delodajalcu že praktično prikazali, da obvladate pravilno uporabo cevke.
• Vsebina cevke je strupena/jedka. Ne zaužijte je. Pazite, da ne pride v stik s 

kožo ali očmi. Odpirajte previdno, saj lahko drobci stekla odletijo. Ne 
uporabljajte je v eksplozijsko nevarnih območjih, cevka se segreva!

• Cevko uporabljajte samo v skladu z namensko uporabo (glejte poglavje 
"Namen uporabe").

• Pred vsako meritvijo preglejte tesnost črpalke za cevke z neuporabljeno cevko, 
da preprečite napačne rezultate meritev.

• Z zvijanjem cevčice v keramični cevki (2) zlomite notranji konici cevk; glejte 
slika 1. Preverite, ali je termokrčljiva cev (1) cevčice poškodovana. Če so 
cevke poškodovane, jih ne uporabljajte.

• Preden cevko vstavite v črpalko za cevke, odlomite obe konici obeh cevk, sicer 
merjenje ni mogoče!

• Po odlomu konic cevk mora biti skrčljiva cev nepoškodovana.
• Cevke morajo biti trdno nameščene v skrčljivi cevi.
• Pri vstavljanju cevke morajo črne puščice kazati proti črpalki za cevko, sicer 

meritev ni mogoča.
• Da preprečite napačne rezultate meritev, uporabljajte samo cevke z veljavnim 

rokom uporabe (glejte embalažo), skladiščene izključno v predpisanem 
temperaturnem območju (glejte embalažo).

• Uporabljajte izključno s črpalko za cevke, saj lahko zaradi uporabe črpalk 
drugih proizvajalcev prikaz ni pravilen!

1 Namen uporabe
Cevka je namenjena določanju fluorokloroogljikovodikov v zraku s pribl. 20 Vol% 
vsebnostjo kisika. Cevka je namenjena izključno za izvajanje točkovnih meritev.
2 Kemijski postopek (npr.)
a) R 113 [piroliza] → HCI
b) HCI + pH-indikator → rumeni reakcijski produkt
3 Merjenje in ocena meritve
1 Merilno okolje mora biti dobro osvetljeno.
2 Izmerite temperaturo in vlažnost testnega zraka.
3 Zlomite notranji konici cevčice, ki ju pokriva keramična cev; v ta namen držite 

konico cevke in nasprotni konec upogibajte toliko časa, da se zlomi notranja 
konica. Postopek ponovite pri drugi konici, glejte sliko 1.

4 Odlomite obe zunanji konici merilne cevke.
5 Merilno cevko tesno vstavite v črpalko. Puščica kaže proti črpalki.
6 Skozi cevko sesajte vzorec zraka ali plina. Če črpalka prvega hoda ne izvede 

do konca, preverite, ali so notranje konice odlomljene.
7 Takoj po meritvi je treba odčitati celotno dolžino.
8 Izmerite koncentracijo v skladu s primerom X-act 5000 (9022618) in pri tem 

uporabite podatkovni list umerjanja za X-act 5000 ali accuro/Quantimeter. Pri 
tem upoštevajte vlažnost in po potrebi vpliv temperature prilagodite s 
korekcijskim faktorjem BT.

9 Vrednost pomnožite s faktorjem F za popravek zračnega tlaka.
10Upoštevajte morebitne prečne občutljivosti.
11 Po uporabi črpalko za cev izpihajte z zrakom. Odstranite cevko in načrpajte 

3–4 hode svežega zraka.
1,1,2-triklortrifluoroetan (R 113) 1 ppm = 7,6 mg/m3

1,2-diklortetrafluoroetan (R 114) 1 ppm = 7,0 mg/m3

triklorfluormetan (R 11) 1 ppm = 5,6 mg/m3

4 Področje uporabe/pogoji okolice

5 Prečne občutljivosti
Drugi halogenski ogljikovodiki, prosti halogeni in kisline halogenskih 
ogljikovodikov so prav tako prikazani, vendar z različno občutljivostjo. 
Perkloretilen je prikazan z enako stopnjo občutljivosti kot R 113.

6 Posodobitev Dräger X-act 5000
Za uporabo funkcije črtne kode samodejne črpalke za cevke Dräger X-act 5000 
morate po potrebi posodobiti podatkovno bazo cevk Dräger X-act 5000. V ta 
namen upoštevajte navodila na strani www.draeger.com/software_xact.
7 Odstranjevanje med odpadke
Na embalaži cevke so navedeni številka za naročanje, rok trajanja, temperatura 
skladiščenja in serijska številka. Cevko odstranite v skladu s krajevnimi predpisi 
za odlaganje odpadkov. Pri odstranitvi upoštevajte varnostne napotke S-2-13-20-
21-22-26-28-30-44. Hranite zunaj dosega otrok in nepooblaščenih oseb.
8 V primeru vprašanj
V primeru vprašanj ali težav glede pravilne uporabe cevke se obrnite na 
Drägerjevo podružnico ali zastopništvo. Za stranke v ZDA: Pokličite brezplačno 
številko Dräger 1-800-437-2437.

sl  Za vašo varnost

Merilno območje : 200–2600 ppm R 113/R114, 100–1400 ppm R11
Število dvigov (n) : 3
Trajanje meritve : približno 1 minuto
Standardno odstopanje : ± 30 %
Barvni preskok : modra → od rumene do sivozelene
Temperatura : od 1 °C do 40 °C
Vlažnost : 1–15 mg/l (ustreza 100 % relativne vlažnosti pri 17 °C) 
Zračni tlak : F = 1013/dejanski zračni tlak (hPa)
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