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WAARSCHUWINGEN 

Gelieve grondig te lezen en volledig te begrijpen 

Deze handleiding is bedoeld voor personeel dat werd opgeleid in het gebruik en 
onderhoud van ademhalingsapparaten met perslucht en mag NIET worden gebruikt 
als doe-het-zelf-handleiding voor niet-opgeleide gebruikers.  Het niet-begrijpen of 
niet-naleven van deze instructies kan ernstige letsels of de dood tot gevolg hebben. 

De niet-naleving van deze instructies of een verkeerd gebruik van het apparaat kan 
leiden tot: overlijden, lichamelijke of materiële schade en het verlies van elke aanspraak 
op garantie of dekking door verzekeringen. 

De volgende waarschuwingen stemmen overeen met de vereisten van de 
erkenningsinstanties en zijn van toepassing op het gebruik van 
ademhalingsapparaten in het algemeen: 

1. Gebruikers van ademhalingsapparaten moeten degelijk worden opgeleid in het 
gebruik en onderhoud van onafhankelijke ademhalingsapparaten met perslucht. 

2. Zorg ervoor dat u een apparaat kiest dat voldoende bescherming biedt voor de uit 
te voeren taak en de gevaren die men waarschijnlijk zal ontmoeten.  Volg ook de 
nationale voorschriften terzake. 

3. In sommige zeer gevaarlijke omgevingen kan de geboden bescherming niet 
volstaan. 

4. De kwaliteit van de lucht waarmee de ademhalingsapparaten worden gevoed en 
gevuld, moet voldoen aan de vereisten van EN 12021, Bijlage A. 

5. Zorg voor een goede afdichting tussen het gelaat en het gelaatsmasker.  Het 
dragen van een baard, bakkebaarden of een bril kan de afdichting van een 
gelaatsmasker op het gelaat van de drager negatief beïnvloeden.  

6. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik onder water. 

7. Dit apparaat biedt geen bescherming tegen koolstofdioxide, koolstofmonoxide of 
andere toxische gassen en dampen. 

8. Wanneer RAS ASBESTOS is gecontamineerd met asbest, dat een gevaar vormt 
voor leven en gezondheid, moeten de lokale statuten, gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften, plaatselijke werkprocedures of gespecialiseerd advies 
met betrekking tot: het uittrekken, de decontaminatie, reiniging of verwijdering van 
RAS ASBESTOS of zijn filters worden geraadpleegd en nageleefd. 

9. Het harnas mag niet worden gebruikt als veiligheidsgordel in voertuigen. 

10. RAS ASBESTOS is niet goedgekeurd voor gebruik in ontvlambare of explosieve 
omgevingen. 

11. RAS ASBESTOS kan worden gebruikt bij temperaturen tot -6°C en bewaard op 
temperaturen tussen +40oC and –10oC. 
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1. VOORWOORD 

1.1 GOEDKEURINGEN 
RAS ASBESTOS-apparaten dragen de 
‘CE’-markering conform de EG-richtlijn 
EG/686/1986. 

Ze zijn goedgekeurd conform de Europese 
norm EN 139 : 1993 
(Ademhalingsbeschermingsapparatuur - 
ademhalingsapparaten met 
persluchtleiding). 

De gelaatsmaskers zijn goedgekeurd 
conform EN136. 

Scott Health and Safety Limited voldoet 
aan de kwaliteitsnormen van: ISO 9001. 

Aangemelde instantie 

Inspec Certification Ltd (No. 0194),   
Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, 
Aylesbury, Bucks, HP22 4LW, Groot-
Brittannië. 

1.2 GEBRUIKSBEPERKINGEN 
RAS ASBESTOS mag enkel worden 
gebruikt met Sabre-ademhalingsapparaat-
gelaatsmaskers. 

Uitsluitend voor gebruik door competent 
personeel, opgeleid door instructeurs van 
Scott Health and Safety Limited of hun 
bevoegde agenten. 

NIET gebruiken over een brilmontuur, een 
baard (of andere gelaatsbeharing) of kleding 
die de afdichting van het gelaatsmasker 
tegen het gelaat kan belemmeren.  

1.3 ADEMLUCHT 
Er kan natuurlijke of synthetische lucht 
worden gebruikt om het 
ademhalingsapparaat te voeden.  De 
samenstelling van ademlucht is opgenomen 
in de norm EN 12021 Bijlage A. 

De aangegeven of vereiste specificaties in 
EN 12021 gelden bij normale 
omgevingsdruk (één bar absoluut, 20°C).  
Alle percentages staan aangegeven in % per 
volume.  

Het zuurstofgehalte moet binnen een bereik 
van (21±1%) per volume (droge lucht) 
liggen.  Bij gebruik van zuurstof of met 
zuurstof verrijkte lucht voor 
ademhalingsapparaten bestaat er een 
verhoogd brandgevaar. 

De zuiverheid/kwaliteit van de lucht die 
wordt gebruikt voor de voeding en vulling 
van ademhalingsapparaten, moet regelmatig 
worden getest conform de nationale 
voorschriften.  Perslucht voor 
ademhalingsapparaten mag geen 
contaminanten bevatten in concentraties die 
toxische of schadelijke effecten hebben.  Het 
contaminantgehalte moet zo laag mogelijk 
worden gehouden en ver onder de nationale 
blootstellings-grenswaarden blijven.  Er moet 
rekening worden gehouden met het 
combinatie-effect van meer dan één 
contaminant.  

Opmerking:   De concentratielimiet voor 
elke contaminant moet worden afgeleid uit 
de nationale blootstellings-grenswaarden en 
in de mate van het mogelijke rekening 
houden met de effecten van druk en 
blootstellingsduur. 

Bij gebrek aan strengere nationale 
voorschriften, moeten de volgende waarden 
worden toegepast: 

• Het gehalte aan smeermiddelen 
(druppels of nevel) mag 0,5 mg/m3 
niet overschrijden.  Als er 
synthetische smeermiddelen 
aanwezig zijn, gelden de 
grenswaarden voor toxische of 
schadelijke contaminanten (zoals 
hierboven gedefinieerd). 

• De lucht mag geen opvallende geur of 
smaak hebben. 

• Het gehalte aan koolstofmonoxide mag 
niet hoger dan 15 ml/m3 (15 ppm) 
liggen. 

• Het gehalte aan koolstofdioxide mag 
niet hoger dan 500 ml/m3 (500 ppm) 
liggen. 
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• Er mag geen vrij, vloeibaar water 
aanwezig zijn. 

• Wanneer het apparaat wordt gebruikt 
en bewaard op een bekende 
temperatuur, moet het drukdauwpunt 
minstens 5°C onder de laagste te 
voorziene temperatuur liggen.  

• Als de gebruiks- en 
bewaringsomstandigheden van de 
persluchtvoorraad niet bekend zijn, 
mag het drukdauwpunt niet boven -
11°C liggen. 

Het maximale watergehalte van de lucht bij 
atmosferische druk mag niet hoger zijn dan: 

• 50 mg/m3 voor 200 bar-apparaten  

• 35 mg/m3 voor 300 bar-apparaten. 
Opmerking:  Het watergehalte van lucht die 
door een compressor wordt toegevoerd, 
mag niet hoger liggen dan 35 mg/m3. 

1.4 LUCHTTOEVOER DOOR 
PERSLUCHTLEIDINGEN 
De lucht die via persluchtleidingen wordt 
toegevoerd, moet voldoen aan EN12021, 
Bijlage A.  

De druk in de luchtleiding moet tussen 5,0 - 
9,0 bar (70 - 130psi) bedragen.  De 
toevoercapaciteit voor één luchtleiding staat 
in Tabel 1. Over het algemeen vraagt elke 
bijkomende drager 150 liter/minuut extra en 
elk bijkomend paar dragers vraagt 300 l/min 
voor één drager en 450 l/min voor twee 
dragers (zie Tabel 1).  Alle metingen dienen 
te gebeuren aan het uiteinde van de 
luchtleiding, waar de drager zich bevindt. 
(Een luchtdebiettester (onderdeelnr. 
1039578) is verkrijgbaar bij Scott Health 
and Safety Limited.) 

Voorbeeld:  voor 8 gebruikers (4 paren) 
bedraagt het aanbevolen debiet x (300 + 
150) = 1800 liter/minuut. 

 

Tabel 1  Luchtverbruik per drager 

Aantal dragers Luchtdebiet 
(l/min) 

1 300 

2 
3 
4 

450 
750 
900 

De luchtslangen die in combinatie met 
Sabre-ademhalingsapparaten worden 
gebruikt, moeten Sabre-producten zijn en 
voldoen aan EN139.   

 

1.5 OPLEIDING VAN HET 
PERSONEEL 

Personeel dat ademhalingsapparaten 
gebruikt, moet volledig worden opgeleid 
volgens de plaatselijke nationale 
voorschriften en deze instructies. 

Deze instructies zijn geen toereikend 
alternatief voor een erkende opleiding in het 
juiste en veilige gebruik van het Sabre-
ademhalingsapparaat door een 
gekwalificeerd instructeur. 

Voor informatie over de opleidingen kunt u 
contact opnemen met Training & Technical 
Support Services of een Sabre-distributeur. 

Training & Technical Support Services, 
Scott Health and Safety Limited, 
Pimbo Road, West Pimbo, 
Skelmersdale, Lancashire, 
WN8 9RA, Groot-Brittannië 
Tel:  +44 (0) 1695 711711 
Fax: +44 (0) 1695 711775 

 

1.6 SERVICE 
RAS ASBESTOS-ademhalingsapparaten 
moeten op regelmatige tijden een 
onderhoudsbeurt krijgen, door personeel dat 
hiertoe een formele opleiding heeft genoten 
en over een actueel getuigschrift voor het 
onderhoud en de reparatie van Sabre-
ademhalingsapparatuur beschikt.  Meer 
details over het onderhoudsschema vindt u 
in de Sabre-onderhoudsinstructies.  Kopieën 
hiervan kunnen enkel worden bezorgd aan 
geregistreerde houders van een actueel 
getuigschrift. 
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Uw Sabre-distributeur of Training & 
Technical Support Services zullen u graag 
informeren over deze opleidingen.  

1.7 IDENTIFICATIE VAN 
ONDERDELEN 
Alle onderdelen die essentieel zijn voor de 
veiligheid en bereikbaar zijn voor de drager, 
zijn duidelijk gemarkeerd met een 
onderdeelnummer en een serienummer.  
Andere onderdelen mogen enkel worden 
verwijderd of afgeregeld door personeel met 
de vereiste kwalificaties voor het onderhoud 
van het apparaat. 
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2. RAS ASBESTOS

2.1 TECHNISCHE 
BESCHRIJVING 

2.1.1 Algemeen 
RAS ASBESTOS is een 
ademhalingsapparaat met luchtslang onder 
positieve druk, voorzien van een harnas met 
een schouderriem en een heupriem.  De 
toevoerluchtslang wordt aangesloten op een 
CEN-slangkoppeling, die het 
ademhalingsautomaat aan het 
gelaatsmasker via een eind middeldruk-
luchtslang van lucht voorziet.  Het 
gelaatsmasker met filter kan worden 
uitgerust met een geschikte deeltjesfilter van 
Protector, bij het betreden of verlaten van de 
gevaarlijke ruimte zonder dat de luchtleiding 
is aangesloten.  In deze gebruiksmodus 
fungeert het gelaatsmasker als een 
negatieve-drukapparaat. 

WAARSCHUWING:   RAS ASBESTOS 
mag niet worden gebruikt in een 
zuurstofarme of gevaarlijke ruimte zonder 
aansluiting op de luchttoevoer. 

Een terugslagklep in de koppeling van de 
luchtleiding voorkomt dat er contaminant in 
de luchtslang binnendringt, wanneer de 
drager van de luchtleiding wordt 
losgekoppeld. 

RAS ASBESTOS is uitgerust met een 
bijkomende uiterst efficiënte deeltjesfilter in 
de middeldrukslang, die contaminanten 
zoals asbeststof, die toch in de luchtleiding 
zijn binnengedrongen, verwijdert. Deze filter 
moet elk jaar tijdens de jaarlijkse 
servicebeurt worden vernieuwd, of eerder 
als de filter zichtbaar sterk vervuild is. 

 

2.1.2 Filters 
De levensduur van de filters is afhankelijk 
van de omgeving en de vervaldatum die op 
elke filter staat.  Gebruik GEEN 
beschadigde, natte, verstopte of vervallen 
filters.  

De filter wordt in de schroefkoppeling van 
het gelaatsmasker geschroefd.  Er is een 
filterdeksel voorzien, dat de filter beschermt, 
wanneer er met een luchtleiding wordt 
gewerkt.  Wanneer er geen filter wordt 
aangebracht, wordt het masker afgedicht 
met een blinde stop.  De filters moeten 
voldoen aan EN141 of EN143 met een 
standaard-schroefdraad conform EN148-1 
en ze moeten geschikt zijn voor de bekende 
risico's in de werkplaats.   

RAS ASBESTOS-apparaten kunnen worden 
gebruikt met een middeldruk-luchtslang van 
maximaal 90 meter, met een piekdruk van 
meer dan 80 bar.   

Als de slang in contact kan komen met 
corrosieve vloeistoffen of materialen, 
verdient het aanbeveling enkel antistatische 
slangen te gebruiken. 

2.1.3 Slang Naar Ademhalingsautomaat 
De slang heeft een bedrijfsdruk van 16 bar 
en een piekdruk van meer dan 80 bar. 

De verdeelstukken aan de luchtleiding zijn 
voorzien van een geïntegreerde 
deeltjesfilter, die contaminanten uit de 
toegevoerde lucht filtert. 

De RAS ASBESTOS-luchtleiding-
verdeelstukken bevatten een ingebouwde 
terugslagklep. 

2.1.4 Ademhalingsautomaat 
De ademhalingsautomaat werkt samen met 
de uitadem-veerklep van het gelaatsmasker 
om een positieve druk in het gelaatsmasker 
te handhaven.   

De ademhalingsautomaat registreert 
drukveranderingen in het gelaatsmasker en 
regelt de luchttoevoer naar het masker. Het 
zorgt ervoor dat de druk in het masker op 
een veilig niveau boven de omgevingsdruk 
blijft. 
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De resetknop sluit de ademhalingsautomaat 
door het eerste-ademhalingsmechanisme te 
resetten, zodat het gelaatsmasker kan 
worden verwijderd terwijl het systeem gevuld 
en gebruiksklaar is.  De ademautomaat gaat 
open zodra de drager het gelaatsmasker 
opzet en een eerste maal inademt. 

Het bypass-systeem wordt geopend met de 
bypass-schakelaar.  Bij gebruik van de 
bypass vermindert de ongeregelde 
luchtstroom door de ademhalingsautomaat 
de gebruiksduur van de fles.  

De ademautomaat wordt op het 
gelaatsmasker aangesloten met een Quick-
Fit (QF)-bajonetkoppeling met een 
veervergrendeling, die onopzettelijke 
loskoppeling voorkomt. 

2.1.5 Panaseal / Vision 3-
Gelaatsmaskers 
Het gelaatsmasker is verkrijgbaar in 
huidvriendelijk neopreen ( of blauwe silicone 
– Panaseal) en is voorzien van een 5-punts-
hoofdtuig.  Er is een halsriem voorzien. Het 
polycarbonaat-oogglas is slagvast. 

Een binnenmasker beperkt de dode ruimte 
die CO2 kan bevatten en het beslaan van de 
vizier.  Er is een spreekmembraan 
aangebracht. 

De gespen aan beide apparaten zijn van 
zwart nylon en roestvrij staal. 

Naast de QF-bajonetkoppeling is er nog een 
schroefkoppeling ter bevestiging van een 
vervangbare luchtfilter voorzien.   

Er wordt een blinde stop meegeleverd, die 
op het gelaatsmasker moet worden 
geschroefd voor gebruik zonder filter. 

2.1.6 Harnas met Schouderriem en 
Heupriem 
Het harnas met schouder- en heupriem 
bestaat uit polyesterweefsel met 
nylongespen. De trekkracht op de 
luchtleiding wordt opgevangen door het 
harnas, door middel van een D-ring die in de 
schouderriem is ingenaaid.  Het 
aansluitverdeelstuk van de luchtleiding wordt 
aan de D-ring bevestigd met een beugel. 

2.2 CONTROLES VOOR 
GEBRUIK EN MAANDELIJKSE 
INSPECTIE 
WAARSCHUWING:  Gebruik nooit een 
apparaat dat niet voldoet voor de 
volgende inspecties of controles. 

2.2.1 Inspectie 
1. Controleer of:  

• Het apparaat volledig, schoon en in 
goede staat is.   

• Alle gespen in goede staat zijn en vlot 
te openen en sluiten zijn.   

• De heupriem en schouderriemen 
volledig los en gebruiksklaar zijn.   

• Controleer of de oranje O-ring aan de 
aansluiting van ademhalingsautomaat 
schoon en in goede staat is. 

• Het gelaatsmasker, vooral de vizier, in 
goede staat is en het hoofdtuig volledig 
los is. 

2. Controleer bij gebruik van 
luchtleidingen of: 

• De slangen in goede staat zijn: vrij van 
scheurtjes, krassen en schade door 
verplettering. 

• De koppelingen in goede staat zijn en 
makkelijk kunnen worden aan- en 
afgekoppeld. 

• De luchttoevoer voldoet aan EN12021 
(zie inleiding). 

• Controleer of de filter geschikt is voor 
de gevaren in de werkplaats en zijn 
vervaldatum niet is overschreden (zie 
label op de filter). Als er geen filter is 
aangebracht, moet de blinde stop 
worden bevestigd. 

• Controleer of de O-ring aan de filter of 
de blinde stop in goede staat is. 

2.2.2 Schouder- en Heupriem 

WAARSCHUWING:  Gebruik het apparaat 
niet als de beugel ontbreekt of is 
beschadigd. 



 

 20 

 

1. Controleer of de schouderriem geen 
beschadigingen of ernstige slijtage vertoont 
en of de beugel stevig aan de D-ring is 
bevestigd.  Draai de moer van de beugel 
eventueel aan. 

2. Zorg ervoor dat de CEN-luchtleiding-
koppeling schoon en in goede staat is. 

3. Uitrusting die beschadigd is of ernstige 
slijtage vertoont, moet naar een Sabre-
servicecentrum worden teruggestuurd.  

4. Gebruik de uitrusting NIET als ze niet 
voldoet aan één van de voornoemde 
controles. 

5. Controleer de toevoerdruk in de 
luchtleiding 

2.2.3 Ademautomaten & 
Gelaatsmaskers 
1. Druk op de zwarte rubberen resetknop 
aan de zijkant van de ademautomaat. 

2. Controleer of de rode bypass-
schakelaar zo staat, dat de vlakke kant van 
de bypass-schakelaar aan de kant van de 
aansluiting voor de ademautomaat zit.  

3. Controleer of het gelaatsmasker 
schoon en intact is. 

4. Controleer of de oranje O-ring aan de 
ademautomaat schoon en in goede staat is.   

5. Bevestig de ademautomaat aan het 
gelaatsmasker en schroef het in de 
koppeling van het gelaatsmasker tot de rode 
vergrendeling helemaal vastzit.  Draai het 
aanvraagventiel licht om te verzekeren dat 
het stevig is bevestigd. 

2.2.4 Controle van de Luchtleiding 
1. Controleer het debiet en de druk in de 
toevoerluchtleiding. 

2. Verwijder de stofkapjes van de 
aansluitingen en controleer op slijtage en 
beschadigingen. 

3. Sluit ze aan op een geschikte 
koppeling voor inadembare perslucht (zie 
inleiding, persluchttoevoer). 

4. Controleer op stevige aankoppeling en 
ga na of de koppeling vlot kan worden 
losgemaakt zonder haperen. 

5. Druk op de resetknop aan de 
ademautomaat. 

6. Breng het geheel onder druk en 
controleer alle koppelingen op lekkage.  
Controleer of de vrouwelijke koppeling van 
de luchtleiding-aansluitingen niet lekt. 

7. Gebruik GEEN koppelingen die 
tekenen van slijtage, beschadiging of 
overmatige lekkage vertonen. 

8.       Bevestig de stofkapjes opnieuw. 
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2.3 PROCEDURES VOOR INGEBRUIKNAME 

2.3.1 Bevestiging van de filter 

WAARSCHUWING:  Wanneer er door 
een luchtleiding wordt geademd, moet 
er een filterdeksel of blinde stop 
worden aangebracht, om te verzekeren 
dat het apparaat bij de eerste 
inademing wordt geactiveerd. 

 

1. Controleer of het snoer van het 
filterdeksel rond de filteraansluiting zit.  
Controleer of de vervaldatum van de filter 
niet is overschreden (zie filterlabel). 

 

2. Controleer of de oranje O-ring is 
aangebracht en in goede staat is.  Schroef 
de filter op het gelaatsmasker. 

 

3. Als er geen filter wordt gebruikt, 
moet er een blinde stop worden 
aangebracht. 

2.3.2 Ingebruikname van de 
schouderriem 
1.  Hang het gelaatsmasker aan de 
halsriem en plaats de schouderriem zo dat 
de slang naar de ademhalingsautomaat 
over de rechterschouder zit.   

 

2. Maak de heupgordel vast en pas de 
schouderriem aan zodat hij comfortabel 
zit.   
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2.3.3 Gelaatsmaskers 

 

1. Neem de onderste riempjes van het 
hoofdtuig en plaats uw kin in de kincup. 
Trek de riempjes over uw hoofd en strijk 
uw haar weg van de gelaatsafdichting. 

 

2. Trek de riempjes in volgorde aan: 
onderkant, zijkant, dan bovenkant.  Span 
ze NIET te strak aan, om vervorming van 
de gelaatsafdichting te vermijden. 

2.3.4 Negatieve druktest  
1. Koppel de luchttoevoer af. 

 

2. Bevestig het snoer van de 
filterafdichting aan de halsriem en breng 
de filterafdichting op het masker aan.  

 

3. Sluit de aansluiting voor de 
luchtleiding af met uw duim. 

 

4. Druk de filterafdichting met uw 
handpalm aan om de filterinlaat af te 
sluiten en adem in.  Hou uw adem in 
gedurende 10 seconden.  Controleer of 
het gelaatsmasker tegen het gelaat wordt 
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gezogen en niet loslaat gedurende deze 
10 seconden. 

5. Sluit de luchtleiding opnieuw aan. 

2.3.5 Positieve druktest  
 

 

1. Controleer of de bypass-schakelaar 
in de gesloten stand staat en adem diep in 
om het eerste-ademhalingsmechanisme te 
activeren. 

2.  Steek een vinger onder de afdichting 
van het masker en controleer of u een 
constante luchtstroom naar buiten toe 
waarneemt. 

3. Haal uw vinger weg en controleer of 
het masker opnieuw wordt afgedicht. 

2.3.6 Gelaatsafdichtingstest 
1. Hou uw adem 10 seconden lang in 
en luister aandachtig of u lekkage hoort. 

2. Als het gelaatsmasker niet voldoet in 
de lektest: Open het flesventiel, maak het 
hoofdtuig los, pas het gelaatsmasker aan 
en herhaal de stappen 1 tot 3, to u een 
perfecte afdichting verkrijgt. 

Gebruik NOOIT een apparaat dat lekt. 

2.3.7 Test ademhalingsautomaat 

 

1. Open de bypass-schakelaar en 
controleer of u een constante luchtstroom 
in het gelaatsmasker waarneemt. 

2. Sluit de bypass-schakelaar. 

2.3.8 Test waarshuwingsfluit  
 
1. Sluit de luchttoevoer geleidelijk af en 
controleer of de waarschuwings-fluittoon 
weerklinkt, als de druk tot ongeveer 4 bar 
is gedaald. 

2. Draai de luchttoevoer volledig open. 

2.3.9 Luchttoevoer 
 
1. Sluit de luchtleiding op het apparaat 
aan en sluit het flesventiel. 

2. Adem, indien nodig, diep in om het 
aanvraagventiel te activeren en adem 
daarna normaal. 
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2.4 TIJDENS HET GEBRUIK 
Mocht de ademhalingsautomaat hoogst 
uitzonderlijk geen lucht toevoeren, 
open dan de bypass-schakelaar en ga 
onmiddellijk naar een veilige omgeving 
waar u kunt ademen. 

Mocht het aanvraagventiel hoogst 
uitzonderlijk geen lucht toevoeren, zelfs 
nadat de bypass-schakelaar werd 
geopend, ga dan onmiddellijk naar een 
veilige omgeving waar u kunt ademen.   

Neem het gelaatsmasker NIET af terwijl 
u zich in een gevaarlijke omgeving 
bevindt. 

Zorg ervoor dat de luchtleiding niet kan 
worden gekneld, geknikt of verpletterd. 

Zorg ervoor dat er voldoende lucht 
voorradig is voor de duur van de uit te 
voeren taken. 

Als de lucht wordt toegevoerd door een 
compressor, zorg er dan voor dat de 
aangezogen lucht schoon en vrij van 
contaminanten en uitlaatdampen is. 

Als de lucht wordt toegevoerd door een 
luchttoevoertrolley, zorg er dan voor 
dat de trolley onder toezicht staat van 
een competent persoon. 

Controleer of de filters in het 
luchttoevoersysteem niet verstopt zijn. 

Controleer of er een filterdeksel is 
aangebracht, wanneer de lucht via een 
luchtleiding wordt toegevoerd. 

Verlaat de gevaarlijke ruimte als u 
contaminant proeft of ruikt.  
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2.5 UITTREKKEN 

WAARSCHUWING:  Neem het apparaat 
niet af voordat u de gevaarlijke ruimte 
heeft verlaten. 

 

1. Hou uw adem in en druk op de 
resetknop aan de ademautomaat. 

 

2. Maak het hoofdtuig los door de 
gespen naar voor te trekken en neem het 
gelaatsmasker af. 

 

3. Druk de koppelingen van de 
luchtleiding op elkaar en trek de CEN-
kraag terug om de luchtslang af te 
koppelen. 

4. Open de bypass van de 
ademhalingsautomaat om alle perslucht uit 
het gelaatsmasker af te laten en sluit de 
bypass. 

 

5. Plaats de stofkap weer op de 
koppeling. 

6. Maak de heupriem los en verwijder 
het apparaat.  

7. Reinig en controleer het apparaat 
volgens de aanwijzingen in paragraaf 2.6 - 
Reiniging en testen na gebruik, voor u 
het opneiuw in gebruik neemt. 
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2.6 NA GEBRUIK 

2.6.1 Reiniging 
Let op: 

• Dompel de ademhalingsautomaat 
of waarschuwingsfluitje NIET 
onder in water.  

• GEBRUIK ALLEEN de aangegeven 
methoden en materialen.  Gebruik 
GEEN bleekwater, oplosmiddelen, 
detergenten of schuurmiddelen. 

• Laat grondig drogen, beschermd 
tegen directe warmtebronnen en 
zonlicht, voor het opbergen. 

2. Was en desinfecteer het masker 
grondig in een oplossing van handwarm 
water en desinfectiemiddel. 

3. Spoel het masker grondig met 
schoon, stromend water.  Besteed vooral 
veel aandacht aan het uitspoelen van het 
uitademventiel. 

4. Hang het masker op aan de 
halsriem en laat het grondig drogen, 
beschermd tegen directe warmtebronnen 
of zonlicht. 

5. Ontsmet de gelaatsafdichting na 
de droging met TriGene-
desinfectiedoekjes. 

OPMERKING: 

TriGENE-desinfectiedoekjes zijn 
verkrijgbaar in pakken van 20 zakjes, 
onderdeelnr. 2004225, of trommels van 
100 doekjes, onderdeelnr. 1017652. 

6. Maak de vizier aan de binnen- en 
buitenkant schoon met een schone, 
pluisvrije doek en maak het hoofdtuig los, 
klaar voor gebruik. 

7. Spons het harnas af met een lauwe, 
milde zeepoplossing.  Spoel grondig en 
laat drogen in een goed geventileerde 
ruimte, beschermt tegen directe 
warmtebronnen en zonlicht.   

Let op:   

Dompel de ademhalingsautomaat NIET onder 
in vloeistoffen. 

NIET opbergen voor volledige droging. 

8. Bevestig de gele dop op de uitlaat 
van de ademhalingsautomaat. 

9. De vergrendeling en bypass-
schakelaar kunnen indien nodig worden 
gereinigd met een klein borsteltje 
(tandenborstel) en een milde 
zeepoplossing. 

10. Maak de ademautomaat behuizing 
schoon met een pluisvrije doek, 
bevochtigd met een lauwe, milde 
zeepoplossing. 

2.6.2 Controle van het apparaat 

1. Open en sluit de vergrendeling en 
de bypass-schakelaar meermaals en 
controleer of ze niet haperen.  Als ze niet 
vlot bewegen, bevestig er dan een briefje 
met uitleg aan en stuur ze terug voor 
reparatie. 

2. Controleer of het harnas niet 
versleten of beschadigd is en of de gespen 
en sluitingen goed werken.  Apparaten met 
ernstige gebreken moeten, voorzien van 
een briefje met uitleg, worden 
teruggestuurd voor reparatie. 

3. Controleer het apparaat volgens de 
aanwijzingen in paragraaf 2 - Controles 
voor gebruik en maandelijkse inspectie. 

 

2.6.3 Onderhoudsverslag 
Noteer de testgegevens volgens de 
plaatselijke voorschriften in het register 
voor ademhalingsapparatuur. Registers 
voor ademhalingsapparaten zijn 
verkrijgbaar bij Sabre (onderdeelnr. 
1034745). 

 

 

 

 

1. Koppel de ademautomaat los van 
het gelaatsmasker. 
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De volgende informatie wordt hier 
doorgaans in opgenomen: 

• Naam en adres van de werkgever, 
verantwoordelijk voor het apparaat. 

• Type, modelnummer of merk van het 
apparaat, samen met een 
beschrijving van alle typische 
kenmerken, om een duidelijke 
identificatie mogelijk te maken. 

• De datum van het onderzoek met de 
naam, handtekening of unieke 
identificatie van de onderzoeker. 

• De toestand van het apparaat, 
informatie over eventuele 
vastgestelde gebreken en de 
getroffen maatregelen, inclusief de 
luchttoevoeruitrusting die samen met 
het apparaat wordt gebruikt. 

2.6.4 Bewaring 
Het apparaat moet worden bewaard in een 
schone, droge ruimte, beschermd tegen 
directe warmtebronnen en zonlicht.   

De bewaringstemparatuur moet binnen het 
bereik van +40°C  tot  -10°C liggen  

2.7  ONDERHOUD 

2.7.1    Maandelijks 
Test de RAS ASBESTOS volgens de 
aanwijzingen in paragraaf 2 - Controles 
voor gebruik en maandelijkse inspectie. 

Noteer de testresultaten in het register 
voor ademhalingsapparatuur.  Dit register 
is verplicht in Groot-Brittannië en de 
meeste andere EG-lidstaten, en moet altijd 
actueel zijn en beschikbaar voor inspectie. 

Zie paragraaf 6, punt 3 voor meer 
informatie. 

2.7.2 Jaarlijks 
RAS ASBESTOS moet elk jaar naar de 
fabrikant worden teruggestuurd voor een 

servicebeurt. Om de zes jaar moet er een 
groot onderhoud worden uitgevoerd.   

Na elke servicebeurt bij de fabrikant moet 
de gebruiker de controles in paragraaf 2 - 
Controles voor gebruik en maandelijkse 
inspectie uitvoeren, voor het apparaat 
opnieuw in gebruik wordt genomen. 

Controleer of alle gegevens over de 
servicebeurt bij de fabrikant in het register 
voor ademhalingsapparaten zijn 
genoteerd. 
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