Les B01 adembescherming 2018: onderdelen en werking van het toestel:.
Onderdelen van het toestel.
-

1. Draagstel met draagriemen:
 Rugplaat uit kunststof die meestal verstelbaar is.
 Schouderbanden eventueel met houder voor longautomaat.
 Heupgordel.

Rugplaat

Heupgordel

Schouderbanden

-

2. Drukhouder uit composiet: herkenbaar door zwart witte tekening (kleurencode) met
beschermhoes.
 Nummer drukhouder.
 Stofnaam van de inhoud.
 Gewicht van de drukhouder.
 Waterinhoud van de drukhouder.
 Werkdruk / proefdruk.
 Naam van de fabrikant of eigenaar.
 E keurmerk + datum ingebruikname
 R keurmerk + datum herkeuring.

-

3. Afsluitkraan met antidichtdraaivoorziening.

-

4. Drukregelaar of reduceerventiel:
 Zet druk om van flesdruk (hoge ) naar 6 à 9 bar (middendruk).
 Is voorzien van een overdrukventiel dat opent bij 10 bar.

-

5. Manometer of bodyguard :
Flesdruk, werktijd, dodemansalarm en reservedruksignaal.
Flesdruk en reserverdruksignaal.

-

6. Hoge drukleiding naar de manometer: bevat de flesdruk.

-

7. Middendrukleiding: meestal in tweevoud aanwezig
 Aansluiting longautomaat.
 Extra aansluiting: hulpaansluiting.

-

8. Longautomaat:
 Aanvoer van middendruk.
 Uitvoer van atmosferische druk + 5 mbar.
overdruk

-

9. Gelaatstuk met draagband:
 Met binnen- en buitenmasker.
 Met beugels of spin.

-

10. Kliitenband (Velcro) en camlock voor bevestiging fles.

-

11. Wartelmoer, met doorslipinrichting om te hard aanspannen te voorkomen,
voor het aankoppelen van de fles op het toestel.

-

12. Stofdop voor het afsluiten flesaansluiting van de reserveflessen.

-

13. Bij vervangen fles steeds letten op het aanwezig zijn van een O ring!!!

Werking van het persluchttoestel.
-

De perslucht zit onder hoge druk in de drukhouder.
Via de afsluitkraan naar de aansluiting op het toestel.
Daar wordt enerzijds de lucht via het reduceerventiel omgezet naar middendruk ( 6 à 9 bar) en
anderzijds vertrekt een hogedrukleiding naar de manometer of bodyguard .
Uit het reduceerventiel vertrekt een middendrukleiding naar de hulpkoppeling en naar de
longautomaat.
In de longautomaat wordt de luchtdruk omgezet naar atmosferische druk + 5 mbar.
Nu komt de lucht binnen in het gelaatstuk.
Verdere weg van de lucht is te zien op onderstaand schema.

