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2. Voorwoord 

Lees alle instructies en waarschuwingen voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor 

referentie. Als u vragen heeft over dit systeem, neem dan contact op met de klantenservice van CleanSpace 

Technology op +612 8436 4000 of e-mail sales@cleanspacetechnology.com. 

WAARSCHUWING 

Dit product maakt deel uit van een systeem dat helpt bij het beschermen tegen bepaalde luchtverontreinigingen. 

Verkeerd gebruik kan leiden tot ziekte of de dood. Raadpleeg voor correct gebruik uw arbodeskundige, deze 

gebruiksaanwijzing, of neem contact op met de klantenservice van CleanSpace Technology op +612 8436 4000 

mailto:sales@cleanspacetechnology.com
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3. Lijst van waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing 
 

De IECEx/ATEX-goedkeuringen gelden alleen wanneer alle componenten goedgekeurd zijn door IECEx/ATEX. Daarom moet u telkens als u reserve-onderdelen 

en accessoires koopt, ervoor zorgen dat ze de juiste goedkeuring hebben als de apparatuur gebruikt zal worden in een explosieve atmosfeer. Niet alle 

componenten en accessoires die in deze handleiding getoond worden, zijn goedgekeurd door IECEx/ATEX. 

De CleanSpace EX is een compleet ademhalingsbeschermingssysteem. Daarnaast zijn enkele combinaties van componenten goedgekeurd voor gebruik in 

sommige explosieve atmosferen. 
 

Niet alle hieronder getoonde componenten zijn goedgekeurd voor gebruik in explosieve atmosferen. 

Zie Goedkeuringen hieronder voor details. 

De batterij mag alleen worden opgeladen in niet-gevaarlijke gebieden. 

Verlaat het gevaarlijke gebied voordat u de CleanSpace EX oplaadt 

Oplaadvoltage Um = 14,7 V vanuit een/via een EX-gecertificeerd intrinsiek veilig apparaat met categorie I (Ex ia) 

De CleanSpace EX gebruikt een andere oplader dan alle andere CleanSpace-apparaten. Probeer uw CleanSpace EX niet op te laden met een oplader van een 

CleanSpace of CleanSpace ULTRA. De EX-oplader is ook niet geschikt voor het opladen van die apparaten. 
 

Voorafgaand aan elk gebruik van de respirator in een explosieve atmosfeer, moet u controleren of de zwarte geleidende laag op het masker niet significant is 

beschadigd. 

WAARSCHUWING 

Dit product maakt deel uit van een systeem dat helpt bij het beschermen tegen bepaalde luchtverontreinigingen. Verkeerd gebruik kan leiden tot ziekte of de dood. 

Raadpleeg voor correct gebruik uw arbodeskundige, deze gebruiksaanwijzing, of neem contact op met de klantenservice van  

CleanSpace Technology op +612 8436 4000 
 

WAARSCHUWING 

Correct geselecteerde, gebruikte en onderhouden respiratoren helpen bij het beschermen tegen bepaalde luchtverontreinigingen door het verlagen van de 

concentratie in de ademhalingszone van de drager. Het is essentieel dat alle instructies en overheidsregelgeving voor het gebruik van dit product opgevolgd 

worden, inclusief het dragen van het complete respiratorsysteem gedurende de volledige blootstellingstijd zodat het product kan helpen bij het beschermen van de 

drager. Verkeerd gebruik van respiratoren kan resulteren in overmatige blootstelling aan verontreinigingen en leiden tot ziek te of de dood. Raadpleeg voor correct 

gebruik uw arbodeskundige, deze gebruiksaanwijzing, of neem contact op met de klantenservice van CleanSpace Technology op +612 8436 4000 

 
Geen enkele aangedreven luchtzuiverende respirator (PAPR; powered air purifying respirator) kan u volledig beschermen als u niet gladgeschoren bent. De 

CleanSpace EX is niet geschikt voor gebruikers met gezichtshaar.  

ALS MET GEEN ENKELE VAN DE MASKERS EEN TOEREIKENDE PASVORM KAN WORDEN BEREIKT, MAG DE CLEANSPACE EX NIET GEBRUIKT 

WORDEN 
 

Zorg ervoor dat u de afsluitingscontroledop verwijdert voordat u het verontreinigde gebied betreedt. De dop blokkeert het uitademingsventiel, waardoor uw 

uitgeademde lucht moeilijker uit het masker kan worden uitgestoten. Het niet verwijderen van de dop zal leiden tot ophoping van koolstofdioxide in het masker, en 

kan resulteren in hoofdpijn of duizeligheid. 

Laat de dop nooit langer dan 2 minuten op zijn plaats! 

 

VERWIJDER DE RESPIRATOR NIET TOTDAT U HET VERONTREINIGDE GEBIED VERLATEN HEEFT, tenzij u hiervoor dringende gezondheidsredenen heeft 

(bijvoorbeeld u bent duizelig en u denkt dat het zou kunnen helpen als u de respirator verwijdert terwijl u het verontreinigde gebied verlaat) 

HET IS ESSENTIEEL DAT HET CORRECTE FILTERTYPE VOOR DE GEKOZEN TOEPASSINGEN GELESECTEERD WORDT. 

Als het alarm voor een geblokkeerde filter geactiveerd wordt (2 piepjes, elke seconde herhaald, rood lampje knippert), moet u het verontreinigde gebied 

onmiddellijk verlaten en de filter vervangen. 
 

 
Het gebruiken van de respirator nadat het alarm voor een geblokkeerde filter geklonken heeft, kan ertoe leiden dat de stroom beneden de minimale ontworpen 

stroom van de fabrikant valt, wat kan resulteren in overmatige blootstelling aan verontreinigingen en kan leiden tot ziekte o f de dood. 
 

 
Gebruik enkel CleanSpace EX-filters met de CleanSpace EX-respirator. Gebruik van andere filters kan resulteren in overmatige blootstelling aan verontreinigingen 

en kan leiden tot ziekte of de dood. 

De meegedragen batterij mag niet worden opgeladen met niet-goedgekeurde opladers, in een dichte kast zonder ventilatie, in de buurt van brandbare vloeistoffen 

of gassen, of in de buurt van hittebronnen 

Het apparaat mag niet worden ondergedompeld in water 

Het apparaat mag niet worden gebruikt, opgeladen of opgeslagen buiten de aanbevolen temperatuurgrenzen 

 

Als het batterij-alarm klinkt (3 piepjes, elke seconde herhaald), moet u onmiddellijk het verontreinigde gebied verlaten en de batterij opnieuw opladen. 

Het gebruiken van de respirator nadat het alarm voor batterij bijna leeg geklonken heeft, kan ertoe leiden dat de stroom beneden de minimale ontworpen stroom 

van de fabrikant valt, wat kan resulteren in overmatige blootstelling aan verontreinigingen en kan leiden tot ziekte of de dood. 

IN HET EXTREEM ZELDZAME GEVAL DAT DE BATTERIJ BESCHADIGD WORDT EN ELEKTROLYTEN IN CONTACT KOMEN MET DE OGEN, MOET 

ONMIDDELLIJK WORDEN GESPOELD MET WATER EN DRINGENDE MEDISCHE HULP WORDEN INGEROEPEN 
 

WAARSCHUWING: DROOG HET MASKER OF HET UITADEMINGSVENTIEL NOOIT MET EEN DOEK DIE PLUISJES KAN ACHTERLATEN. 

Verontreiniging van het uitademingsventiel met pluisjes kan ervoor zorgen dat het lekt, wat kan resulteren in overmatige blootstelling aan verontreinigingen en kan 

leiden tot ziekte of de dood. 
 

 
WAARSCHUWING: De blazer bevat een batterij, gevoelige elektronica en een motor. Dompel NOOIT onder in water of gebruik nooit iets dat natter is dan een 

vochtige doek om te reinigen. 
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WAARSCHUWING: REINIG DE FILTER NOOIT MET PERSLUCHT OF EEN BORSTEL. HEPA-FILTERS KUNNEN GEMAKKELIJK BESCHADIGD WORDEN 

DOOR GEBRUIK VAN PERSLUCHT OF DOOR BORSTELEN. 

Verkeerd gebruik van de CleanSpace EX door het verkeerd reinigen van de filter kan resulteren in overmatige blootstelling aan verontreinigingen en leiden tot 

ziekte of de dood. 
 

 
Telkens als uw CleanSpace EX blootgesteld wordt aan temperatuurveranderingen van meer dan 20 °C, moet u de interne druksensor herkalibreren. 

 
 

4. Speciale of cruciale gebruiksaanwijzingen 

De CleanSpace EX bevat een systeem dat veranderingen in hoogte detecteert en ervoor corrigeert. Dit systeem 

moet worden geherkalibreerd telkens als het een temperatuurverandering van meer dan 20 °C ervaart. Zie 

sectie 10 voor instructies voor het herkalibreren van de CleanSpace EX. 

 
De ECEx/ATEX-goedkeuringen gelden alleen wanneer alle componenten goedgekeurd zijn door 

IECEx/ATEX. Daarom moet u telkens als u reserve-onderdelen en accessoires koopt, ervoor zorgen dat ze 

de juiste goedkeuring hebben als de apparatuur gebruikt wordt in een explosieve atmosfeer. 

 
Niet alle componenten en accessoires die in deze handleiding getoond worden, zijn goedgekeurd door 

IECEx/ATEX. Zie Goedkeuringen (hieronder) voor details. 

 
De batterij mag niet worden opgeladen als de respirator zich in een explosieve atmosfeer bevindt. 

 
 

5. Beperkingen van het gebruik 

Gebruik deze respirator strikt volgens alle instructies in deze gebruiksaanwijzing. Dit product mag nooit worden 

aangepast of veranderd. 

• Niet gebruiken voor ademhalingsbescherming tegen onbekende atmosferische verontreinigingen of 

als de concentraties van verontreinigingen onbekend zijn of direct gevaarlijk voor leven of 

gezondheid (IDLH; immediately dangerous to life or health). 

• Niet gebruiken als de zuurstofconcentratie lager is dan 19,5 % 

• De respirator niet verwijderen totdat u het verontreinigde gebied verlaten 

heeft, tenzij u hiervoor dringende gezondheidsredenen heeft (bijvoorbeeld u bent duizelig en u denkt 

dat het zou kunnen helpen als u de respirator verwijdert terwijl u het verontreinigde gebied verlaat). 

• Enkel geschikt voor gladgeschoren personeel. Gezichtshaar onder de afsluiting vermindert de 
bescherming en is niet toegestaan. 

• Deze respirator BESCHERMT UW OGEN NIET, tenzij gebruikt met een CleanSpace Technology-
volgelaatmasker. Oogbescherming moet gedragen worden onder omstandigheden die de ogen 
kunnen beschadigen of irriteren. 

• Gebruik enkel filters en accessoires die goedgekeurd zijn door CleanSpace Technology. 

• Gebruik de respirator alleen als hij aanstaat en normaal loopt. 

• Gebruik de respirator niet terwijl hij opgeladen wordt via de wisselstroomadapter. 

• Niet gebruiken bij luchtverontreiniging met concentraties boven die gespecificeerd in uw landelijke 
regelgeving. 

• Enkel voor gebruik door opgeleid personeel. 

• Filters moeten regelmatig vervangen worden. De frequentie van vervanging is afhankelijk van het 
gebruik en de concentratie van verontreinigingen in de atmosfeer. 

• Niet gebruiken voor ontsnappingsdoeleinden. Landelijke regelgeving legt mogelijk specifieke 
beperkingen op aan het gebruik van filters afhankelijk van de filterklasse en het gebruikte gelaatmasker. 
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VERLAAT HET VERONTREINIGDE GEBIED ONMIDDELLIJK ALS: 
 

• Waarschuwingslampjes of –geluiden van de respirator geactiveerd worden voor batterij bijna leeg of 
geblokkeerde filter 

• Een onderdeel van de respirator beschadigd is 

• Luchtstroom naar het masker minder wordt of stopt 

• Ademhalen moeilijk wordt of als toegenomen weerstand optreedt 

• U zich duizelig voelt of uw luchtwegen geïrriteerd raken 

• U verontreinigingen kunt proeven of ruiken 

Uw CleanSpace EX-respirator is geschikt voor gebruik onder de volgende atmosferische omstandigheden: 

• Temperatuur: -10 °C tot 45 °C 

• Relatieve vochtigheid: 0 tot 90 % niet-condenserend 

De CleanSpace EX-respirator zal stoppen met werken als de interne temperatuur tot boven 60 °C stijgt of beneden - 

10 °C valt. 

Als de respirator gebruikt is in een omgeving waar hij besmet is geraakt met een stof waarvoor speciale 

decontaminatieprocedures nodig zijn, moet de respirator in een geschikte container geplaatst worden en verzegeld 

worden totdat hij gedecontamineerd kan worden. 

Het omhulsel van de CleanSpace EX-respirator mag niet worden gedemonteerd. Er zitten geen onderdelen in die 

door de gebruiker onderhouden kunnen worden. 

Het niet naleven van alle instructies betreffende het gebruik van dit product, en/of het niet gebruiken van de 

CleanSpace EX-respirator gedurende tijden van blootstelling, kan leiden tot nadelige effecten op de gezondheid van 

de drager en kan de garantie ongeldig maken. 

WAARSCHUWING 

Dit product maakt deel uit van een systeem dat helpt bij het beschermen tegen bepaalde luchtverontreinigingen. 

Verkeerd gebruik kan leiden tot ziekte of de dood. Raadpleeg voor correct gebruik uw arbodeskundige, deze 

gebruiksaanwijzing, of neem contact op met de klantenservice van CleanSpace Technology op +612 8436 4000 
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6. Systeemcomponenten 
 

 

Figuur 1 – Systeemcomponenten 

De CleanSpace EX is een compleet ademhalingsbeschermingssysteem. Daarnaast zijn enkele combinaties 

van componenten goedgekeurd voor gebruik in sommige explosieve atmosferen. 

 
Niet alle hieronder getoonde componenten zijn goedgekeurd voor gebruik in explosieve atmosferen. 

Zie Goedkeuringen hieronder voor details. 
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ONDERDELEN VAN DE RESPIRATOR 

Overal in deze gebruiksaanwijzing wordt verwezen naar verschillende veelgebruikte componenten en kenmerken 

van het apparaat. Maak uzelf bekend met deze onderdelen voordat u de rest van de handleiding leest. Zie Figuur 2. 

Figuur 2 – Onderdelen van de respirator 
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7. Knoppen en indicatoren 

 

 
AAN/UIT-KNOP 

Deze knop wordt gebruikt om te wisselen tussen de drie (3) bedieningsfuncties: “aan”, “stand-by” 

en “uit”. 

i) Stand-by-modus: de groene batterij-indicatorlampjes zijn aan, de motor loopt niet, en er is geen 

luchtstroom naar het masker. De respirator schakelt automatisch over naar stand-by-modus binnen 

tien (10) seconden nadat de gebruiker de respirator afdoet. Als de CleanSpace EX-respirator in de uit-modus is, zal 

hij overschakelen naar stand-by-modus als op de aan/uit-knop wordt gedrukt. 

ii) Aan-modus: de respirator wordt gedragen, de motor loopt, en er is luchtstroom naar het masker. De motor start 

(aan-modus genoemd) als de respirator een drukverandering in het masker waarneemt die veroorzaakt wordt door 

uw ademhaling. In de aan-modus moet u de motor horen lopen en de luchtstroom op uw gezicht voelen. U kunt ook 

vanuit stand-by-modus overschakelen naar aan-modus (de motor starten) door één keer op de aan/uit-knop te 

drukken. 

iii) Uit-modus: de groene batterij-indicatorlampjes zijn uit, de motor loopt niet, en er is geen luchtstroom naar het 

masker. De respirator schakelt automatisch over naar uit-modus drie (3) minuten nadat de respirator van het gezicht 

van de gebruiker verwijderd is en de sensoren waarnemen dat er geen ademhaling is. 

Om de levensduur van de batterij te verlengen, is de CleanSpace EX-respirator ontworpen om automatisch van aan- 

modus naar stand-by en dan naar uit-modus te schakelen als de respirator niet gedragen wordt. 

STROOMTESTKNOP 

Deze knop wordt gebruikt om te controleren of de respirator de minimale ontworpen stroom kan leveren. 

Door er één keer op te drukken als de CleanSpace EX-respirator in stand-by-modus (niet aan-modus) is, 

begint de stroomtest die ongeveer 5 seconden duurt. Zie sectie 8 voor instructies voor het uitvoeren 

van de stroomtest. 

BATTERIJ-INDICATORLAMPJES 

De CleanSpace EX is uitgerust met een indicator voor oplaadstatus van de batterij. Er zijn drie (3) 

batterij-indicatorlampjes. Als de oplader ingestoken is en de drie groene lampjes aan zijn, is de 

batterij volledig opgeladen en heeft hij minimaal vier (4) uur werkingstijd. Voor gebruik moet de 

respirator volledig opgeladen zijn. 

De CleanSpace EX werkt als één (1) of twee (2) groene batterijlampjes aan zijn. Als twee (2) batterij- 

indicatorlampjes aan zijn, is de respirator tussen 25 % en 75 % opgeladen en zal hij gewoonlijk tussen 1 en 3 uur 

werken. Als maar één (1) batterij-indicatorlampje aan is, is de batterij voor minder dan 20 % opgeladen en raden we 

aan dat u de respirator voor gebruik oplaadt. 

Als de batterij een niveau nadert waarop hij de minimale ontworpen stroom van de fabrikant niet kan leveren, klinkt 

een alarm (3 piepjes, één keer per seconde herhaald). Alle groene batterijlampjes zijn uit. Als het alarm voor 

batterij bijna leeg klinkt, moet u het verontreinigde gebied onmiddellijk verlaten en de batterij opnieuw 

opladen. 

Werkingstijd wordt sterk beïnvloed door werktempo, hoogte, en andere factoren. De hierboven aangehaalde 

werkingstijden zijn gemiddelde tijdsduren bij gematigd werktempo op zeeniveau. Werkelijke werkingstijden 

kunnen sterk variëren van gemiddelde tijdsduren. 

Belangrijk: De CleanSpace EX schakelt over naar aan-modus als de respirator in stand-by-modus is en de drager 

begint met ademhalen. De respirator kan alleen vanuit stand-by-modus overschakelen naar aan-modus. 
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FILTERWAARSCHUWINGSALARM 

De CleanSpace EX heeft een filterwaarschuwingsalarm, wat geactiveerd wordt als de filter 

geblokkeerd is. Als het filterwaarschuwingsalarm klinkt (twee piepjes, één keer per seconde 

herhaald) of het lampje van het filterwaarschuwingsalarm aangaat, moet u het verontreinigde gebied 

verlaten en de filter verwisselen. 

 

 

8. -De respirator gebruiken – met H-serie halfgelaatmaskers 

AANPASSEN VAN HET MASKER – H-SERIE HALFGELAATMASKERS 

Als u één van de onderstaande maskers gebruikt, moet u deze sectie lezen om te leren hoe het masker aangepast 

moet worden: 

PAF-0033 Masker H-serie Small - EX 

PAF-1010 Masker H-serie Medium - EX 

PAF-0027 Masker H-serie Large - EX 

PAF-0033 Masker H-serie Small 

PAF-1010 Masker H-serie Medium 

PAF-0027 Masker H-serie Large 

Voordat u de CleanSpace EX gebruikt, moet u vaststellen welk masker geschikt is voor uw gezicht en weten hoe u 

het apparaat moet aanpassen om een goede pasvorm te bereiken. 

Het is essentieel dat uw masker de goede vorm heeft voor uw gezicht en dat het goed past. Aanpassen van 

maskers moet uitgevoerd worden door een deskundige/aangewezen aanpasser van maskers. De pasvorm 

moet worden bevestigd aan de hand van een kwantitatieve pasvormtest. 

Om een kwantitatieve pasvormtest uit te voeren, heeft de deskundige die uw masker aanpast een PAF-0025 

PortaCount-adapter nodig en de begeleidende S005-7174 instructies voor kwantitatieve pasvormtesten. De 

PortaCount-adapter is een accessoire dat past tussen het masker en het uitademingsventiel, en dat het mogelijk 

maakt om monsters te nemen van de lucht in het masker. De adapter wordt geleverd met gedetailleerde instructies 

voor het uitvoeren van een kwantitatieve pasvormtest. 

RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN EEN MASKER 

Geen enkele set richtlijnen kan garanderen dat u de juiste maat masker heeft voor uw gezicht. U moet de 

pasvorm bevestigen aan de hand van een kwantitatieve pasvormtest. Maar de onderstaande tabel zal de 

deskundige die uw maskers aanpast helpen bij het selecteren van het masker dat u hoogstwaarschijnlijk zal passen, 

en kan derhalve tijd besparen. 

Geen enkele aangedreven luchtzuiverende respirator (PAPR; powered air purifying respirator) kan u volledig 

beschermen als u niet gladgeschoren bent. De CleanSpace EX is niet geschikt voor gebruikers met 

gezichtshaar. 
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Zodra u een acceptabele maskerpasvorm heeft gevonden en deze bevestigd heeft met een kwantitatieve 

pasvormtest, kunt u uw informatie vastleggen in de onderstaande tabel. 

 

Naam  

Maat masker  

Nekkussen Dik /   Dun (één omcirkelen) 

Datum van kwantitatieve 
pasvormtest 

 

Pasvormfactor tijdens test  

 

DE CLEANSPACE EX GEBRUIKEN 

Voer elke keer als u de CleanSpace EX met een H-serie masker gebruikt de onderstaande stappen uit. 

ALS MET GEEN ENKELE VAN DE MASKERS EEN TOEREIKENDE PASVORM KAN WORDEN BEREIKT, 

MAG DE CLEANSPACE EX NIET GEBRUIKT WORDEN 
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STAP 1 - INSPECTEER 

Elke keer voordat u een verontreinigd gebied binnengaat, moet u de onderstaande inspecties 

uitvoeren: 

• Voer een visuele controle uit van het gehele CleanSpace EX-systeem inclusief de blazer, het masker, 
het harnas, de filteradapter en de filter. Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mogen ze enkel 
met goedgekeurde CleanSpace EX-onderdelen worden vervangen voordat u verdergaat. Controleer de 
boven- en onderkant van de behuizing van de blazer en de filteradapter (indien geïnstalleerd) op 
scheuren of andere schade. Gebruik het apparaat niet als er schade is. 

• Verwijder de filter en controleer hem zorgvuldig. De afsluiting moet schoon zijn en op geen enkele 
manier beschadigd zijn. Maak indien nodig schoon met een vochtig doekje met water. Controleer de 
oppervlakken achter de filter nauwkeurig op tekenen dat stof door een beschadigde afsluiting is gelekt. 
Als dit aangetroffen wordt, moet de filter vervangen worden. Het frame van de filter mag niet gescheurd 
zijn of tekenen van schade vertonen. Controleer de filter nauwkeurig op tekenen dat er een impact heeft 
plaatsgevonden en op de aanwezigheid van krassen. Als tekenen van impact of krassen gevonden 
worden, moet de filter afgewezen worden. Installeer aan het einde van uw inspectie de filter opnieuw en 
controleer of hij goed vastzit (zie “De filter vervangen” hieronder). 

• Controleer of de batterij volledig opgeladen is door op de aan/uit-knop te drukken. Alle drie de 
batterijlampjes moeten aangaan. Controleer of de batterij genoeg lading heeft om de werkperiode te 
voltooien. 

• Controleer beide balgen op scheuren of gaten. Controleer of de balgen niet vervormd zijn geraakt en zo 
gedeeltelijk of volledig de luchtstroom naar het masker afsluiten. 

• Controleer het masker op barsten, scheuren of vuil; controleer of het masker niet vervormd is. 

• Controleer het uitademingsventiel op schade of ophoping van vuil. Verwijder de deksel van het 
uitademingsventiel als het ventiel vuil is. Verwijder al het vuil, haren of andere dingen die de afsluiting van 
het ventiel op de zitting kunnen beïnvloeden. Controleer of de zitting van het ventiel schoon is. Plaats de 
ventieldeksel terug. Als het ventiel beschadigd is, moet het masker vervangen worden. 

• Controleer of het harnas intact is. Het moet worden aangepast zodat het een gedeelte van het gewicht 
van de CleanSpace EX ondersteunt. 

STAP 2 – KALIBREER 

De CleanSpace EX bevat een systeem dat veranderingen in hoogte waarneemt en er een correctie voor uitvoert. Dit 

systeem moet worden geherkalibreerd telkens als het een temperatuurverandering van meer dan 20 °C 

ervaart. Om te herkalibreren: 

1. Met de CleanSpace EX in stand-by-modus (één of meer groene lampjes aan), houd zowel de aan/uit- 

knop als de filtertestknop ingedrukt. 

Als geen lampjes aan zijn, druk eenmaal op de aan/uit-knop om naar stand-by-modus te gaan. 

2. Laat beide knoppen los als zowel het blauwe als het rode lampje aangaan. 

3. Houd de CleanSpace EX stil totdat het rode en blauwe lampje uitgaan (10 – 15 seconden) 

4. Kalibratie is voltooid. 

WAARSCHUWING: REINIG DE FILTER NOOIT MET PERSLUCHT OF EEN BORSTEL. HEPA-FILTERS 

KUNNEN GEMAKKELIJK BESCHADIGD WORDEN DOOR GEBRUIK VAN PERSLUCHT OF DOOR 

BORSTELEN. 

Verkeerd gebruik van de CleanSpace EX door het verkeerd reinigen van de filter kan resulteren in 

overmatige blootstelling aan verontreinigingen en leiden tot ziekte of de dood. 

De CleanSpace EX herkalibreert zijn druksensor ook elke keer als hij gedurende meer dan 20 seconden 

onverstoord in stand-by-modus wordt gelaten. 



12  

STAP 3 – STROOMSNELHEIDSTEST 

Deze test controleert of het apparaat de minimale ontworpen stroom van de fabrikant van 120 liter/minuut kan 

leveren. 

Bevestig de gele stroomtestdop aan de linkerbalg. Zie 
 

1. Figuur 3. 

 

 
Figuur 3 - Stroomtest (opmerking – respirator wordt hier getoond met filteradapter geïnstalleerd, maar de test is 

hetzelfde ongeacht de configuratie van de respirator) 

 

 
2. Zorg ervoor dat niets de stroomtestdop of de ingang van de filter blokkeert. Plaats de CleanSpace EX plat op 

een tafel of andere ondersteuning. 

3. Druk op de knop met de markering “Flow Test” en laat weer los 

4. De CleanSpace EX draait automatisch de stroomtest. De motor draait snel en lucht wordt uitgestoten uit de 

stroomtestdop. 

5. Na 2 seconden meldt de CleanSpace EX de resultaten van de test gebruikmakend van de lampjes op het 

toetsenbord. Gebruik de onderstaande tabel om de lampjes te interpreteren. 

 
LAMPJES Betekenis 

3 lampjes: TEST GEHAALD (Uitstekend: stroom >180 l/min) 

2 lampjes: TEST GEHAALD (Goed) 

1 lampje: TEST GEHAALD (Acceptabel) 

ALLE 

LAMPJES 

KNIPPEREN 

TEST NIET GEHAALD (Stroom <120 l/min) 

Gebruik de CleanSpace EX niet totdat een nieuwe filter is geïnstalleerd en/of de 

batterij is opgeladen en bij herhaling de TEST GEHAALD wordt. 

Stel de respirator opnieuw in door op de aan/uit-knop te drukken. Laad de batterij 

volledig op en/of vervang de filter. Herhaal de stroomtest. Als de filter nieuw is en de 

batterij volledig opgeladen is, maar de CleanSpace EX de test niet haalt, moet u contact 

opnemen met CleanSpace Technology en de respirator niet gebruiken totdat hij 

geëvalueerd is. 
 

 
 

6. Verwijder de gele stroomtestdop en bewaar voor later gebruik. 

Om onnodig verwisselen van 

de filter te voorkomen, is het 

belangrijk dat de 

stroomtestdop aan de 

LINKERBALG geïnstalleerd 

wordt. 

 
Er stroomt geen lucht uit de 

rechterbalg. Het bevestigen 

van de stroomtestdop aan 

de rechterbalg zal resulteren 

in een TEST NIET GEHAALD 

resultaat, zelfs als de filter 

schoon is en de batterij 

volledig opgeladen. 
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STAP 4 – ZET DE RESPIRATOR OP 

 

 

Lokaliseer uw blazer, masker, nekkussen en harnas. Zorg ervoor dat het masker en het nekkussen de maat 

hebben die u gebruikt heeft voor uw laatste succesvolle kwantitatieve pasvormtest. Deze maten moeten 

worden genoteerd in deze handleiding (zie sectie 8 hierboven). 

• Bevestig een nekkussen aan de CleanSpace EX 

De CleanSpace EX wordt geleverd met twee nekkussens: 

▪ PAF-1012 NEKKUSSEN SMALL 

▪ PAF-1013 NEKKUSSEN LARGE 

Kies een nekkussen. PAF-1012 is beter geschikt voor kleinere gezichten terwijl PAF-1013 
mensen met grotere gezichten past. 

 
Het nekkussen heeft aan beide uiteinden sleutelgatopeningen die over knopjes op de 

behuizing van de respirator klikken. Plaats het nekkussen in positie tegen de knopjes en druk 
vervolgens stevig naar achteren (naar de respirator toe) om de knopjes in de sleutelgaten te 
klikken. 

 

 
• Bevestig een masker aan de CleanSpace EX 

Bekijk de luchtklemmen van het masker. Eén is open en één is dicht. Lokaliseer degene die 
open is. Van bovenaf gezien bevindt deze zich aan de linkerkant. Zie Figuur 4 

 
Lokaliseer de luchtklem aan de linkerkant van de blazer. Hij bevindt zich aan dezelfde kant 

van de blazer als de “AAN/UIT”-knop. 

 
Figuur 4 - (OPEN) luchtklem aan linkerkant masker  

 
Verbind de luchtklemmen, zodat het masker bevestigd is aan de blazer. Zie Figuur 5 en 

Figuur 6. 

OPMERKING – lees STAP 4 helemaal door voordat u begint met het opzetten van de 

CleanSpace EX 
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Figuur 5 - Verbind de luchtklem 

 
Figuur 6 – Masker bevestigd aan de blazer 
(opmerking – verbinding is aan de linkerzijde) 

 

Controleer of de juiste kant van het masker omhoog wijst! Het spitse neusgedeelte van 
het masker moet omhoog wijzen, in dezelfde richting als het toetsenbord. Zie Figuur 7. 

Figuur 7 – Neusgedeelte van het masker en het toetsenbord moeten allebei omhoog wijzen (aan de getoonde respirator is een 

optionele filteradapter bevestigd) 

 
Laat de andere maskerarm en de balg los totdat u de respirator aanpast. 

• Bevestig het harnas aan het masker 

Oriënteer het harnas zo dat zich een klem met een sleutelgat naast elke arm van het masker 
bevindt, en de achterste riem van het harnas zich dicht bij de respirator bevindt. 

 
Klik het harnas vast aan het masker. 
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• Maak uzelf bekend met de bijstellingsknoppen en de ontgrendelingsknoppen van het masker. 

Zie Figuur 8 

Figuur 8 – Ontgrendelingsknop en bijstellingsknop van het masker 

 

 
• Maak beide balgen langer en stel ze in op de breedste opening 

Druk op de bijstellingsknop op de blazer en trek aan de balgen om ze langer te maken. Zie 
Figuur 9. 

 
Figuur 9 - Bijstellingsknop 
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• Zet het apparaat in stand-by-modus 

Druk één keer op de aan/uit-knop 

• Zet de respirator op en begin met ademhalen. 

 
Plaats de blazer in uw nek met de balgen en het masker aan één kant naar beneden hangend. 

 
Verbind de rechterluchtklem van het masker met de rechterluchtklem van de respirator. 

 
 

Lokaliseer de achterste harnasriem en de achterste harnasklem aan het einde ervan. Houd de achterste 

riem vast en trek hem naar achteren over uw hoofd. 

 
Lokaliseer de haak aan het uiteinde van de riem. Klik de haak vast aan de hoepel op de filterbehuizing 

van de CleanSpace EX zodat de achterste riem het gewicht van de respirator ondersteunt. 
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• Pas de hoogte van de respirator aan 

Het harnas moet een klein gedeelte van het gewicht van het masker dragen en de blazer 
ondersteunen zodat het CleanSpace EX-systeem met een horizontale oriëntatie op uw hoofd 
zit. Pas indien nodig de achterste riem aan om de respirator omhoog of omlaag te brengen. 

  
 
 

Figuur 10 – Correcte positie CleanSpace EX (ouder type harnas getoond) 

 
• Maak het masker strakker op uw gezicht 

Figuur 11 – Het masker strakker maken 

 

 
Maak het masker strakker totdat u geen lekken voelt tussen het maskerkussen en uw gezicht. 

Om het masker strakker te maken, plaatst u één hand tegen de achterkant van de blazer en de andere 
tegen de voorkant van het masker. Duw de blazer naar voren en het masker naar achteren, waardoor de 
pasvorm strakker wordt. Terwijl het masker strakker wordt gemaakt, hoort u een serie klikjes. Zorg ervoor 

dat allebei de kanten even strak worden gemaakt. 
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STAP 5 – CONTROLEER DE AFSLUITING VAN HET MASKER 

Het is noodzakelijk dat u een pasvormtest uitvoert elke keer als u een CleanSpace EX draagt 

 

Lokaliseer PAF-1009, de rode afsluitingscontroledop. Bevestig de afsluitingscontroledop op het uitademingsventiel 

in het masker. De dop moet op zijn plaats klikken. Zie Figuur 13 

. 

Let tijdens het afstellen van de pasvorm van het masker op deze tekenen dat het masker niet correct is 
aangepast 

 
Geen openingen 

Er mogen geen zichtbare openingen zijn tussen het gezicht van de gebruiker en het masker. 

Geen plooien 

Als het masker te strak is aangetrokken of te groot is voor het gezicht, kunnen plooien ontstaan rondom het 
niveau van de mond of op de middenlijn aan de onderkant van het kussen. Maak het masker iets los of 

probeer een kleiner masker. 

Kijk naar beneden 

Laat de gebruiker naar beneden kijken terwijl u controleert of er een opening is tussen de brug van de neus en 

het masker. Controleer ook of het masker niet los is gaan zitten rondom de kin. Probeer de kin verder in het 
masker te passen. Als dat niet werkt, moet een kleiner masker geprobeerd worden. 

Geen lucht in de ogen 

Terwijl de CleanSpace loopt, moet u de gebruiker laten controleren of er geen lek in zijn/haar ogen is. Als dit 

het geval is, probeer dan het masker strakker te maken of het harnas iets losser te maken (waardoor de 
hoogte van de CleanSpace op het gezicht iets lager wordt). Als die afstellingen het probleem niet oplossen, 
moet een andere maat masker geprobeerd worden. 

Controleer op vervorming 

U moet een goede pasvorm kunnen bereiken zonder dat het masker ongemakkelijk strak zit. Voorbij een 
bepaald punt maakt strakker maken van het masker de pasvorm slechter, niet beter. Controleer de 

buitenste oppervlakken van de luchtbuizen. Deze moeten naar u toe naar buiten buigen. Als ze naar binnen 
toe buigen naar uw gezicht toe, heeft u het masker te strak aan. Zie Figuur 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 12 – Tekenen dat het masker te strak zit 
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Figuur 13 – De afsluitingscontroledop bevestigen 

 
Controleer of er geen lucht uit het uitademingsventiel stroomt. Haal normaal adem. 

Voel met uw vingers rondom de omtrek van het masker voor lekken. U voelt een lek als een koele luchtstroom over 

uw vingers. Voor een hogere gevoeligheid kunt u stevig uitademen om de maskerdruk te verhogen. Als u uw vingers 

natmaakt, kunt u kleine lekken beter voelen. 

Maak het masker strakker indien nodig. Om het masker strakker te maken, plaatst u één hand tegen de achterkant 
van de blazer en de andere tegen de voorkant van het masker. Duw de blazer naar voren en het masker naar 

achteren, waardoor de pasvorm strakker wordt. Terwijl het masker strakker wordt gemaakt, hoort u een serie klikjes. 

Zorg ervoor dat allebei de kanten even strak worden gemaakt. 

 

 

Na elke keer dat u het masker strakker heeft gemaakt, moet u weer voelen voor lekken. 

Buig uw hoofd omlaag (kijk naar de grond) en omhoog (kijk naar de lucht). Controleer of er nog steeds geen lekken 

zijn. Kijk naar rechts en naar links terwijl u controleert of er lekken zijn. Stel indien nodig bij. 

De afsluitingstest is afgerond wanneer u het masker niet meer voelt lekken. 

 

  GA HET VERONTREINIGDE GEBIED NIET BINNEN ALS GEEN TOEREIKENDE PASVORM KAN WORDEN BEREIKT  
 

Verwijder de afsluitingscontroledop door voorzichtig aan de beugel te draaien zodat één kant van de dop loskomt 

van het uitademingsventiel. Zorg ervoor dat de deksel van het uitademingsventiel niet los gaat. Zie Figuur 14. 

Figuur 14 – Verwijderen van de afsluitingscontroledop (respirator getoond met optionele filteradapter) 

 

Het masker niet te strak maken! Als de voorkant van het masker bol begint te worden, is het te strak en kan het 

lekken. Druk op de bijstellingsknoppen om het masker wat losser te maken. 

Zorg ervoor dat u de afsluitingscontroledop verwijdert voordat u het verontreinigde gebied betreedt. De dop 

blokkeert het uitademingsventiel, waardoor uw uitgeademde lucht moeilijker uit het masker kan worden 

uitgestoten. Het niet verwijderen van de dop zal leiden tot ophoping van koolstofdioxide in het masker, en 

kan resulteren in hoofdpijn of duizeligheid. 

Laat de dop nooit langer dan 2 minuten op zijn plaats! 
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9. De respirator gebruiken – met F-serie volgelaatmaskers 

AANPASSEN VAN HET MASKER – F-SERIE VOLGELAATMASKERS 

Als u het PAF-1014 F-serie volgelaatmasker gebruikt, moet u deze sectie lezen om te leren hoe het masker 

aangepast moet worden. 

 

 

Voordat u een masker gebruikt, is het essentieel dat u ervoor zorgt dat het goed past. Aanpassen van maskers 

moet uitgevoerd door een deskundige/aangewezen aanpasser van maskers. De pasvorm moet worden 

bevestigd aan de hand van een kwantitatieve pasvormtest. 

Om een kwantitatieve pasvormtest uit te voeren, heeft de deskundige die uw masker aanpast een PAF-1015 FFM 

maskeradapter voor pasvormtesten nodig en de begeleidende S005-7184 FFM instructies voor kwantitatieve 

pasvormtesten. De maskeradapter is een accessoire dat past tussen het masker en het uitademingsventiel, en dat 

het mogelijk maakt om monsters te nemen van de lucht in het masker. De adapter wordt geleverd met 

gedetailleerde instructies voor het uitvoeren van een kwantitatieve pasvormtest. 

Zodra u een acceptabele maskerpasvorm heeft gevonden en deze bevestigd heeft met een kwantitatieve 

pasvormtest, kunt u uw informatie vastleggen in de onderstaande tabel. 

 
Naam  

Soort masker F-Serie volgelaatmasker PAF-1014 

Nekkussen Small   /   Large (één omcirkelen) 

Datum van kwantitatieve 
pasvormtest 

 

Pasvormfactor tijdens test  

 

 
DE CLEANSPACE EX GEBRUIKEN 

Voer elke keer als u de CleanSpace EX met een F-serie masker gebruikt de onderstaande stappen uit. 

STAP 1 - INSPECTEER 

Elke keer voordat u een verontreinigd gebied binnengaat, moet u de onderstaande inspecties 

uitvoeren: 

• Voer een visuele controle uit van het gehele CleanSpace EX-systeem inclusief de blazer, het masker, 
het harnas, de filteradapter en de filter. Als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mogen ze enkel 
met goedgekeurde CleanSpace EX-onderdelen worden vervangen voordat u verdergaat. Controleer de 
boven- en onderkant van de behuizing van de blazer en de filterdeksel of filteradapter (indien 
geïnstalleerd) op scheuren of andere schade. Gebruik het apparaat niet als er schade is. 

PAF-1014 is een Medium/Large masker. Het is mogelijk niet geschikt voor u als uw gezicht kleiner dan 

gemiddeld is of als uw haargrens de afsluiting doorkruist. 

Gebruik het masker niet tenzij de pasvorm bevestigd is aan de hand van een kwantitatieve pasvormtest. 

Geen enkele aangedreven luchtzuiverende respirator (PAPR; powered air purifying respirator) kan u volledig 

beschermen als u niet gladgeschoren bent. De CleanSpace EX is niet geschikt voor gebruikers met 

gezichtshaar. 

ALS MET GEEN ENKELE VAN DE MASKERS EEN TOEREIKENDE PASVORM KAN WORDEN BEREIKT, 

MAG DE CLEANSPACE EX NIET GEBRUIKT WORDEN 
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• Verwijder de filter en controleer hem zorgvuldig. De afsluiting moet schoon zijn en op geen enkele 
manier beschadigd zijn. Maak indien nodig schoon met een vochtig doekje met water. Controleer de 
oppervlakken achter de filter nauwkeurig op tekenen dat stof door een beschadigde afsluiting is gelekt. 
Als dit aangetroffen wordt, moet de filter vervangen worden. Het frame van de filter mag niet gescheurd 
zijn of tekenen van schade vertonen. Controleer de filter nauwkeurig op tekenen dat er een impact heeft 
plaatsgevonden en op de aanwezigheid van krassen. Als tekenen van impact of krassen gevonden 
worden, moet de filter afgewezen worden. Installeer aan het einde van uw inspectie de filter opnieuw en 
controleer of hij goed vastzit (zie “De filter vervangen” hieronder). 

• Controleer of de batterij volledig opgeladen is door op de aan/uit-knop te drukken. Alle drie de 
batterijlampjes moeten aangaan. Controleer of de batterij genoeg lading heeft om de werkperiode te 
voltooien. 

• Controleer beide balgen op scheuren of gaten. Controleer of de balgen niet vervormd zijn geraakt en zo 
gedeeltelijk of volledig de luchtstroom naar het masker afsluiten. 

• Controleer het masker op barsten, scheuren of vuil; controleer of het masker niet vervormd is. 

• Controleer het uitademingsventiel op schade of ophoping van vuil. Klap de regendeksel van het masker 
omlaag als deze vuil is. Verwijder al het vuil, haren of andere dingen die de afsluiting van het ventiel op de 
zitting kunnen beïnvloeden. Controleer of de zitting van het ventiel schoon is. Plaats de ventieldeksel 
terug. Als het ventiel beschadigd is, moet het masker vervangen worden. 

• Controleer of het harnas intact is. 

STAP 2 – KALIBREER 

De CleanSpace EX bevat een systeem dat veranderingen in hoogte waarneemt en er een correctie voor uitvoert. Dit 

systeem moet worden geherkalibreerd telkens als het een temperatuurverandering van meer dan 20 °C 

ervaart. Om te herkalibreren: 

• Met de CleanSpace EX in stand-by-modus (één of meer groene lampjes aan), houd zowel de aan/uit- 

knop als de filtertestknop ingedrukt. 

• Als geen lampjes aan zijn, druk eenmaal op de aan/uit-knop om naar stand-by-modus te gaan. 

• Laat beide knoppen los als zowel het blauwe als het rode lampje aangaan. 

• Houd de CleanSpace EX stil totdat het rode en blauwe lampje uitgaan (10 – 15 seconden). 

• Kalibratie is voltooid. 

WAARSCHUWING: REINIG DE FILTER NOOIT MET PERSLUCHT OF EEN BORSTEL. HEPA-FILTERS 

KUNNEN GEMAKKELIJK BESCHADIGD WORDEN DOOR GEBRUIK VAN PERSLUCHT OF DOOR 

BORSTELEN. 

Verkeerd gebruik van de CleanSpace EX door het verkeerd reinigen van de filter kan resulteren in 

overmatige blootstelling aan verontreinigingen en leiden tot ziekte of de dood. 

De CleanSpace EX herkalibreert zijn druksensor ook elke keer als hij gedurende meer dan 20 seconden 

onverstoord in stand-by-modus wordt gelaten. 
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STAP 3 – STROOMSNELHEIDSTEST 

Deze test controleert of het apparaat de minimale ontworpen stroom van de fabrikant van 120 liter/minuut kan 

leveren. 

1. Bevestig de gele stroomtestdop aan de linkerbalg. Zie Figuur 3. 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 15 - Stroomtest (opmerking – respirator wordt hier getoond met filteradapter geïnstalleerd, maar de test is 
hetzelfde ongeacht de configuratie van de respirator) 

 
2. Zorg ervoor dat niets de stroomtestdop of de ingang van de filter blokkeert. Plaats de CleanSpace EX plat op een 

tafel of andere ondersteuning. 

3. Druk op de knop met de markering “Flow Test” en laat weer los 

4. De CleanSpace EX draait automatisch de stroomtest. De motor draait snel en lucht wordt uitgestoten uit de 

stroomtestdop. 

5. Na 2 seconden meldt de CleanSpace EX de resultaten van de test gebruikmakend van de lampjes op het 

toetsenbord. Gebruik de onderstaande tabel om de lampjes te interpreteren. 

 
LAMPJES Betekenis 

3 lampjes: TEST GEHAALD (Uitstekend: stroom >180 l/min) 

2 lampjes: TEST GEHAALD (Goed) 

1 lampje: TEST GEHAALD (Acceptabel) 

ALLE 

LAMPJES 

KNIPPEREN 

TEST NIET GEHAALD (Stroom <120 l/min) 

Gebruik de CleanSpace EX niet totdat een nieuwe filter is geïnstalleerd en/of de 

batterij is opgeladen en bij herhaling de TEST GEHAALD wordt. 

Stel de respirator opnieuw in door op de aan/uit-knop te drukken. Laad de batterij 

volledig op en/of vervang de filter. Herhaal de stroomtest. Als de filter nieuw is en de 

batterij volledig opgeladen is, maar de CleanSpace EX™ de test niet haalt, moet u 
contact opnemen met CleanSpace Technology en de respirator niet gebruiken totdat hij 
geëvalueerd is. 

 

 
 

6. Verwijder de gele stroomtestdop en bewaar voor later gebruik. 

Om onnodig verwisselen van 

de filter te voorkomen, is het 

belangrijk dat de 

stroomtestdop aan de 

LINKERBALG geïnstalleerd 

wordt. 

 
Er stroomt geen lucht uit de 

rechterbalg. Het bevestigen 

van de stroomtestdop aan 

de rechterbalg zal resulteren 

in een TEST NIET GEHAALD 

resultaat, zelfs als de filter 

schoon is en de batterij 

volledig opgeladen. 
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STAP 4 – ZET DE RESPIRATOR OP 

 

 

Lokaliseer uw blazer, uw F-serie masker en uw nekkussen. 

 
Maak uzelf bekend met de bijstellingsknoppen en de ontgrendelingsknoppen van het masker. 
Zie Figuur 8 

 

Figuur 16 – Ontgrendelingsknop en bijstellingsknop van het masker 

 
• Bevestig een nekkussen 

Als de CleanSpace EX gebruikt wordt met een F-serie masker, is het nekkussen enkel voor comfort en 
maakt het geen deel uit van de afsluiting. Maar mogelijk ervaart u dat het comfort toeneemt door selectie 
van de juiste maat nekkussen zoals hieronder uitgelegd. In het bijzonder, als uw baan gepaard gaat met 

veel energieke beweging, zal het selecteren van de juiste maat nekkussen en het goed aanpassen van 
het apparaat de respirator tegen uw nek stabiliseren en afleidende beweging verminderen. 

 
Bevestigen van het nekkussen 

 

Nekkussens zijn gemaakt van egale voorgevormde kunststof en zien er zo uit: 

 

 
 

 
De CleanSpace EX geleverd met twee nekkussens: 

▪ PAF-1012 NEKKUSSEN SMALL 

▪ PAF-1013 NEKKUSSEN LARGE 

Kies een nekkussen. PAF-1012 is beter geschikt voor kleinere gezichten terwijl PAF-1013 
mensen met grotere gezichten past. Als u een F-serie masker gebruikt en niet zeker weet 
welk kussen geschikt voor u is, moet u beginnen met PAF-1013. 

Het nekkussen heeft aan beide uiteinden sleutelgatopeningen die over knopjes op de 
behuizing van de respirator klikken. Plaats het nekkussen in positie tegen de knopjes en druk 

OPMERKING – lees STAP 4 helemaal door voordat u begint met het opzetten van de 

CleanSpace EX 



24  

vervolgens stevig naar achteren (naar de respirator toe) om de knopjes in de sleutelgaten te 
klikken. 

 

 
• Maak beide balgen langer en stel ze in op de breedste opening 

Druk op de bijstellingsknop op de blazer en trek aan de balgen om ze langer te maken. Zie 
Figuur 9. 

 
Figuur 17 - Bijstellingsknop 

 
• Zet het masker op 

Als u lang haar heeft, moet u een staart maken zodat het haar niet interfereert met de afsluiting tussen 
het masker en uw gezicht! 

Maak alle vijf de riemen van het maskerharnas zo ver mogelijk los 

Houd het masker in één hand terwijl u de andere hand gebruikt om het harnas naar achteren en 
weg van het masker te trekken 
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Plaats uw kin in het bekervormige gedeelte van de gezichtsafsluiting van het masker 

 
Trek het harnas over uw hoofd 

 
Plaats uw gezicht in de gezichtsafsluiting van het masker. Maak voorzichtig om de beurt elke 
harnasriem strakker, beginnend met de onderste riemen. Gebruik, terwijl u aan elke riem trekt, uw 
andere hand om het masker stabiel op uw gezicht te houden. 

 

Ga door met het aanpassen van de riemen door ze indien nodig losser of strakker te maken, totdat 
de gezichtsafsluiting van het masker over de gehele lengte gelijkmatig op uw gezicht drukt. 

 
• Controleer of de maskerafsluiting uw haarlijn niet doorkruist 

Controleer helemaal rondom de maskerafsluiting, en let specifiek op uw voorhoofd en slapen. De 
afsluiting mag uw haarlijn niet doorkruisen. 
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• Controleer of er geen losse haren tussen de siliconen maskerafsluiting en uw gezicht zitten 

Als er zich haren tussen het masker en uw gezicht bevinden, zult u geen goede pasvorm kunnen 

bereiken. 

 
• Voer een afsluitingscontrole met negatieve druk uit 

Bedek met uw vinger of duim de luchtinvoer (op de linkerluchtklem van het masker). 

 
Adem scherp in. U moet geen lucht het masker in kunnen trekken. Het masker moet naar uw 
gezicht toe worden gezogen terwijl u inademt. Luister of u piepende of fluitende geluiden 

hoort die aangeven dat lucht langs de afsluiting lekt. 

 
Houd uw adem in gedurende 10 seconden. Het masker moet ineengezakt blijven tegen uw 
gezicht aan. Als de maskerafsluiting langzaam herstelt (masker beweegt weg van uw 
gezicht), is er een lek. Pas de pasvorm van het masker opnieuw aan en herhaal de 
afsluitingscontrole met negatieve druk. 

 

  GA HET VERONTREINIGDE GEBIED NIET BINNEN ALS GEEN TOEREIKENDE PASVORM BEREIKT KAN WORDEN  
 
 
 

 
• Zet het apparaat in stand-by-modus 

Druk één keer op de aan/uit-knop 

 

 
• Zet de respirator op en begin met ademhalen. 

Plaats de respirator aan de achterkant van uw hoofd, rustend op uw schouders. Zorg dat de 
hoepel op de behuizing van de filter naar boven toe wijst. 

 
Houd de linkerluchtklem van het masker in de ene hand en de linkerluchtklem van de 

respirator in de andere hand. Verbind ze. Dit proces wordt gemakkelijker gemaakt door de 
luchtklem van het masker naar beneden te trekken om hem van het harnas weg te bewegen. 

ALS U HET MASKER NIET ZO KAN AANPASSEN DAT HET UW HAARGRENS VERMIJDT, IS HET F-SERIE MASKER NIET 

GESCHIKT VOOR U EN MAG HET NIET GEDRAGEN WORDEN 

Let op: 

hoepel 

wijst naar 

boven 
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Adem normaal. De CleanSpace EX moet starten. 

Als de motor niet start, was het apparaat niet in stand-by-modus. Doe de respirator af, druk 
op de aan/uit-knop om de stand-by-modus te activeren, en zet de respirator weer op zoals 
hierboven beschreven. 

 
Verbind de luchtklemmen aan de rechterkant 

 

 
Als laatste moet u achter uw hoofd reiken en de achterste harnasriem lokaliseren. Lokaliseer 
de haak aan de onderkant van de riem. Klik de haak aan de hoepel op de filterbehuizing van 

de CleanSpace EX zodat de achterste riem het gewicht van de respirator ondersteunt. 

 
• Pas de verticale positie van de respirator aan 

Pas de achterste riem aan om de hoogte van de respirator in te stellen. De CleanSpace EX 
moet ongeveer een horizontale oriëntatie hebben (zoals hieronder getoond). Als u voor uw 

werk veel omhoog moet kijken (bijvoorbeeld bij het schuren van een plafond), kunt u de riem 
strakker maken om de respirator omhoog te brengen en meer ruimte te creëren voor het 
bewegen van uw hoofd. 

 

OPMERKING! Als u de luchtklemmen aan beide kanten niet kunt verbinden omdat de 
respirator strak trekt tegen de achterkant van uw nek, moet u overgaan naar een 
nekkussen dat beter geschikt is voor een groter hoofd – zie hierboven. Begin dan 
opnieuw met het proces van opzetten. 
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• Pas de horizontale positie van de respirator aan 

 
U kunt bepalen hoe dicht de CleanSpace EX tegen uw nek aan zit door de balgen aan beide kanten van 
de respirator aan te passen. Als u voor uw werk veel snelle bewegingen moet maken (bijvoorbeeld 

trappen op rennen), kunt u ervoor kiezen om de respirator strak tegen uw nek te dragen. Als u veel 
omhoog moet kijken, vindt u het misschien comfortabeler als de respirator verder van uw nek af zit. 

 
Om de respirator naar voren te bewegen: houd het masker met één hand vast en druk op de achterkant 

van de respirator met de andere hand. U hoort geklik terwijl het bijstellingsmechanisme zich naar de 

nieuwe positie beweegt. Zorg ervoor dat u beide kanten evenveel aanpast. 

Figuur 18 - Bijstellingsknop 
 
 
 
 

Om de respirator naar achteren te bewegen, moet u op de bijstellingsknoppen aan beide kanten 

drukken, en indien nodig de respirator naar achteren trekken. 
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10. Het verontreinigde gebied binnengaan en verlaten 

Voordat u het verontreinigde gebied binnengaat, moet u de inspecties en controles uitvoeren die vermeld staan in 

deze gebruiksaanwijzing. 

1. Zorg ervoor dat de afsluitingscontrole is uitgevoerd en dat de motor op uw ademhaling reageert. 

2. Controleer of geen van de alarmgeluiden klinken. 

3. Denk eraan dat als uw werkplaats erg luidruchtig is, u mogelijk de alarmgeluiden van het apparaat niet 

kunt horen. In dat geval moet u de speciale voorzorgsmaatregelen volgen die beschreven worden 

in sectie Error! Reference source not found.. 

4. Ga het werkgebied binnen. 

5. Verwijder de respirator niet totdat u het verontreinigde gebied verlaten heeft, tenzij u hiervoor dringende 
gezondheidsredenen heeft (bijvoorbeeld u bent duizelig en denkt dat het zou kunnen helpen als u de 
respirator verwijdert terwijl u het verontreinigde gebied verlaat). 

6. Verlaat het verontreinigde gebied onmiddellijk as een van de onderstaande omstandigheden optreden: 

a. Een onderdeel van het systeem is beschadigd 

b. Luchtstroom naar het masker neemt af of stopt 

c. Het batterij- of filteralarm wordt geactiveerd (zelfs als alleen het hoorbare of alleen het 

zichtbare alarm geactiveerd wordt) 

d. Ademen wordt moeilijk 

e. U voelt zich duizelig of uw zicht is aangetast 

f. U ruikt of proeft verontreinigingen 

g. Uw gezicht, ogen, neus of mond raken geïrriteerd 

h. U vermoedt dat de concentratie van de verontreiniging een niveau heeft bereikt waarop deze 

respirator niet langer afdoende bescherming biedt. 

7. Specifieke procedures voor het verlaten van het gebied en voor decontaminatie moeten deel uitmaken 

van het ademhalingsbeschermingsprogramma van uw werkplaats. Volg die instructies samen met de 

onderstaande instructies wanneer u de respirator verwijdert. 

Om de respirator te verwijderen, moet u de ontgrendelingsknop van het masker lokaliseren (zie sectie 6) en erop 

drukken om het masker los te maken van de blazer. Zie Figuur 19. 

De ontgrendelingsknop van het masker heeft een ruw, golvend oppervlak dat u kunt voelen met uw 

vingertoppen. Alle andere knoppen zijn glad. 
 

 
Figuur 19 – Ontgrendelingsknop masker 

 
Opmerking: Als gedurende ongeveer 10 seconden geen ademhaling wordt waargenomen, schakelt de motor van de 

respirator automatisch uit en gaat het apparaat over naar stand-by-modus. 

VERWIJDER DE RESPIRATOR NIET TOTDAT U HET VERONTREINIGDE GEBIED VERLATEN HEEFT, tenzij u 

hiervoor dringende gezondheidsredenen heeft (bijvoorbeeld u bent duizelig en denkt dat het zou kunnen 

helpen als u de respirator verwijdert terwijl u het verontreinigde gebied verlaat) 
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11. Werken in luidruchtige omgevingen 

In de meeste luidruchtige omgevingen zijn de alarmgeluiden van de CleanSpace EX nog steeds duidelijk hoorbaar 

voor de drager. Maar als de kans bestaat dat u de alarmgeluiden niet zal horen, moet u de onderstaande extra 

voorzorgsmaatregelen nemen: 

• Ga nooit het verontreinigde gebied binnen als niet alle drie de groene batterij-indicatielampjes verlicht 

zijn 

• Werk nooit langer dan vier (4) uur in het luidruchtige gebied. Na vier uur moet u het verontreinigde 

gebied verlaten en controleren of 

o Het lampje voor geblokkeerde filter niet verlicht is; EN 

o Alle drie de groene batterij-indicatorlampjes nog steeds verlicht zijn 

• Als twee of minder groene batterij-indicatorlampjes verlicht zijn, moet u de CleanSpace EX opnieuw 

opladen totdat weer 3 lampjes verlicht zijn 

• Als het lampje voor een geblokkeerde filter verlicht is, moet u de filter verwisselen 

• Let speciaal op moeite met ademhalen of het stoppen van de luchtstroom. Als dit gebeurt, moet u het 

verontreinigde gebied onmiddellijk verlaten. 

12. De filter verwisselen 

Voorafgaand aan het gebruik van de CleanSpace EX moet u ervoor zorgen dat u het correcte filtertype gebruikt voor 

de omgeving waarin u werkt. De blazer van de CleanSpace EX wordt geleverd met een deeltjesfilter. 

 
Voordat u de filter van de respirator verwisselt, moet u het verontreinigde gebied verlaten en de respirator 

verwijderen. Gebruikte filters moeten op verantwoordelijke wijze worden weggegooid en behandeld worden als niet 

recycleerbare gevaarlijke* afvalstoffen (* afhankelijk van de verontreiniging die wordt gefilterd). Filters moeten 

regelmatig verwisseld worden. De wisselfrequentie is afhankelijk van het gebruik en van de concentratie van de 

verontreiniging in de atmosfeer. 

ALARM VOOR GEBLOKKEERDE FILTER 

Alle CleanSpace EX-respiratoren hebben een alarm voor een geblokkeerde filter, dat geactiveerd wordt als de filter 
vervangen moet worden (2 piepjes, elke seconde herhaald). 

(Door één keer op de aan/uit-knop te drukken wordt het alarm voor een geblokkeerde filter gedempt, zodat u zich 

kunt concentreren terwijl u het verontreinigde gebied verlaat. Als de filter niet vervangen is, begint het alarm na 15 

minuten opnieuw). 

WANNEER DE DEELTJESFILTER VERWISSELD MOET WORDEN 

Verwissel de filter 

• Als het alarm voor een geblokkeerde filter klinkt 

• Als de stroomtest aangeeft dat de CleanSpace EX de minimale ontworpen stroom niet kan produceren 

• Als de filter tekenen van schade vertoont 

• Als de filter zijn vervaldatum bereikt (aangegeven op het label van de filter) 

• Als de buitenkant van de filter erg vuil is 

• Als de filter nat is 

• Als er tekenen zijn van stof of verontreinigingen op het binnenoppervlak van de filter. 

Een CleanSpace EX met een schone filter zal veel langer werken dan een apparaat met een filter die vies is. Om uw 

werktijd tussen het opladen van de batterij te maximaliseren, is het het beste om de filter vaker te verwisselen. 

 
HET IS ESSENTIEEL DAT HET CORRRECTE FILTERTYPE VOOR DE GEKOZEN TOEPASSING 

GESELECTEERD WORDT. 

Als het alarm voor een geblokkeerde filter geactiveerd wordt (2 piepjes, elke seconde herhaald, rood lampje 

knippert), moet u het verontreinigde gebied onmiddellijk verlaten en de filter vervangen. 

Het gebruiken van de respirator nadat het alarm voor een geblokkeerde filter geklonken heeft, kan ertoe 

leiden dat de stroom beneden de minimale ontworpen stroom van de fabrikant valt, wat kan resulteren in 

overmatige blootstelling aan verontreinigingen en kan leiden tot ziekte of de dood. 
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CleanSpace EX-filters zijn NIET bedoeld voor hergebruik en mogen NIET worden gereinigd. 
 

DE VOORFILTER VERWISSELEN (PAF-0035) 

 

 

 
 
 

We raden aan om de voorfilter dagelijks te verwisselen. 

Reinig de buitenkant van de respirator met CleanSpace- 

reinigingsdoekjes of een vochtig doekje voordat u de 

filterdeksel opendoet en de voorfilter verwijdert, om 

mogelijke verontreiniging van de binnenkant van de 

vermogenseenheid te voorkomen. Om de filterdeksel te 

ontgrendelen, moet u het palletje aan het einde van de 

filterdeksel omhoog trekken. 

De filterdeksel zal openzwaaien en de voorfilter 

blootstellen. Verwijder de gebruikte voorfilter en vervang 

door een nieuwe voorfilter, ervoor zorgend dat de 

deeltjesfilter niet verstoord wordt. Zwaai de filterdeksel 

terug naar de dichte positie en druk het palletje naar 

beneden totdat het op zijn plaats klikt. 

 
Figuur 20 – De voorfilter vervangen (afbeelding toont de CleanSpace2-respirator, maar de procedure is hetzelfde 

voor de EX) 

 
DE FILTER VERWISSELEN (PAF-0035) 

Om de filterdeksel te ontgrendelen, moet u het palletje aan het einde van de filterdeksel omhoog trekken. De 

filterdeksel zal openzwaaien en de filter blootstellen. Verwijder de gebruikte filter en vervang door een nieuwe 

CleanSpace-deeltjesfilter. Zwaai de filterdeksel terug naar de dichte positie en druk het palletje naar beneden totdat 

het op zijn plaats klikt. 

WANNEER EEN GECOMBINEERDE FILTER VERWISSELD MOET WORDEN 

Verwissel de filter 

• Bij het eerste teken van geur, smaak of irritatie in het masker 

• Als het alarm voor een geblokkeerde filter klinkt 

• Als de stroomtest aangeeft dat de CleanSpace EX de minimale ontworpen stroom niet kan produceren 

• Als de filter tekenen van schade vertoont 

• Als de filter zijn vervaldatum bereikt (aangegeven op het label van de filter) 

• Als de buitenkant van de filter erg vuil is 

• Als de filter nat is 

• Als er tekenen zijn van stof of verontreinigingen op het binnenoppervlak van de filter. 

Let op: de geplooide elementen in de PAF-0050 en PAF-0051 deeltjesfilters kunnen niet worden vervangen – in 

plaats daarvan moet de hele filter worden vervangen. 

CleanSpace EX-filters zijn NIET bedoeld voor hergebruik en mogen NIET worden gereinigd. 

De functie van de geactiveerde koolstof in een gasfilter kan niet worden hersteld. Gooi de filter weg en installeer een 

nieuwe filter. 

DE FILTER VERWISSELEN (GROOT FORMAAT FILTERS PAF-0037, 0046, 0047, 0050, 0051…) 

STAP 1. De filter verwijderen van de filteradapter 

• Houd de respirator ondersteboven. Beweeg met uw duim het grendelslot aan de kant en trek dan de grendel 

stevig weg van de filter. De filter kan nu verwijderd worden. 

GEBRUIK GEEN PERSLUCHT OF EEN ANDERE MECHANISCHE METHODE OM DE FILTER TE REINIGEN! 

HEPA-FILTERS KUNNEN HEEL GEMAKKELIJK BESCHADIGD WORDEN DOOR GEBRUIK VAN PERSLUCHT OF DOOR 

BORSTELEN. 

Verkeerd gebruik van de CleanSpace EX door het verkeerd reinigen van de filter kan resulteren in 

overmatige blootstelling aan verontreinigingen en leiden tot ziekte of de dood. 



32  

 
 

STAP 2. Een nieuwe filter op de filteradapter installeren 

 
• Houd de nieuwe filter zo dat de blauwe afsluiting naar de adapter wijst. Plaats de 2 ribbels op het frame van de 

filter in de openingen aan de bovenkant van de filteradapter en druk op hun plaats. 

• Klik de grendel stevig over de 2 ribbels aan de onderkant van het frame van de filter. Als de filter correct 

gepositioneerd is, hoort u 2 klikjes. Opmerking: Het grendelslot verplaatst zich automatisch naar één 

kant. 

• De filter is nu bevestigd aan de respirator en klaar voor gebruik. 

 
 

Een nieuwe filtermat (PAF-0043) installeren 
 

Bij combinatiefilters (PAF-0044, PAF-0046, PAF-0047) moet de deeltjesfiltermat verwisseld worden als het 
filteralarm de drager waarschuwt dat de deeltjesfilter geblokkeerd is. 
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• Wrik het klikdeksel los van de filter met behulp van een platte hendel op de zes posities getoond in het 
bovenstaande diagram. 

• Vervang door een nieuwe deeltjesfiltermat. Zorg ervoor dat de deeltjesfiltermat zich in de goede positie 
bevindt, met de tekst “DEZE KANT RICHTING RESPIRATOR” wijzend naar de respirator. 

• Plaats de klikdeksel terug en druk stevig op de 6 getoonde posities totdat u een “klik”  hoort. 

• De mat is nu bevestigd aan de gasfilter en klaar voor gebruik. 

 
 

13. Batterij-informatie 
 

 

Figuur 211 – Oplaadpoort (afbeelding toont oplader met twee snoeren: de CleanSpace EX-oplader heeft er maar 
één) 

 
DE INTERNE BATTERIJ OPLADEN 

 

De CleanSpace EX heeft wisselstroomadapter nodig met een 14,7 V nominale uitvoer om de interne lithium-ion- 

polymeerbatterij op te laden. Dit is een hoger voltage dan voor andere CleanSpace-respiratoren gebruikt wordt. De 

interne batterij van de CleanSpace EX mag enkel met een CleanSpace EX-oplader worden opgeladen. 

• Zorg ervoor dat u zich niet in een explosieve atmosfeer bevindt. 

• Om de interne batterij op te laden, moet u de respirator ondersteboven draaien en de oplaadpoort 
lokaliseren. Zie Figuur 21. 

• Til de flexibele polymeerdeksel van de oplaadpoort op. Steek het verbindingsstuk van de oplaadkabel in 
de oplaadpoort. Zorg ervoor dat de oplader in een stopcontact is ingestoken. 

De interne lithium-ion-batterijpakken moeten altijd correct worden gebruikt en onderhouden. Als dit niet 

gedaan wordt, kan dit resulteren in brand of explosie of het kan de prestatie van de respirator negatief 

beïnvloeden en resulteren in letsel, ziekte of de dood. 

- De meegedragen batterij mag niet worden opgeladen met niet-goedgekeurde opladers, in een dichte kast 

zonder ventilatie, in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen, of in de buurt van hittebronnen 

- Het apparaat mag niet worden ondergedompeld in water 

- Het apparaat mag niet worden gebruikt, opgeladen of opgeslagen buiten de aanbevolen 

temperatuurgrenzen 

De batterij mag alleen worden opgeladen in niet-gevaarlijke gebieden. 

Verlaat het gevaarlijke gebied voordat u de CleanSpace EX oplaadt. 
Oplaadvoltage Um = 14,7 V vanuit een/via een EX-gecertificeerd intrinsiek veilig apparaat met categorie I (Ex ia) 

De CleanSpace EX gebruikt een andere oplader dan alle andere CleanSpace-apparaten. Probeer uw 

CleanSpace EX niet op te laden met een oplader van een CleanSpace2 of CleanSpace ULTRA. De EX-oplader 

is ook niet geschikt voor het opladen van die apparaten. 
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• Opladen is compleet als de blazer drie (3) groene niet-knipperende lampjes weergeeft. Als het derde 
groene lampje snel knippert (80 % aan, 20 % uit), is het opladen voor 95 % compleet. 

• Als de respirator volledig opgeladen is, moet de oplaadkabel losgekoppeld worden van de oplaadpoort 
van de blazer. BELANGRIJK: zorg ervoor dat u de deksel van de oplaadpoort terugplaatst om te 
voorkomen dat vuil en verontreinigingen in de poort komen. 

• Opmerking: De CleanSpace EX-batterij kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0 °C en 35 
°C. Buiten dit temperatuurbereik vindt geen oplading plaats. 

 

 

 

ALARM VOOR BATTERIJ BIJNA LEEG 

De CleanSpace EX heeft een alarm voor als de batterij bijna leeg is. Dit wordt geactiveerd als de batterij nog 
ongeveer 5 minuten werkingstijd heeft (3 piepjes, elke seconde herhaald). Het alarm voor batterij bijna leeg kan niet 
gedempt worden, behalve door de CleanSpace EX aan de oplader te verbinden of door de motor te stoppen (de 
respirator afdoen en één keer op de aan/uit-knop drukken, of de CleanSpace EX laten detecteren dat er geen 
ademhaling is waardoor hij stopt). 

Als de spanning van de batterij extreem laag wordt, zal de motor stoppen. 

ALGEMENE BATTERIJ-INFORMATIE 

De CleanSpace EX heeft een interne lithium-ion (li-ion)-polymeerbatterij. Lithium-ion (li-ion)-batterijen hebben de 

hoogste energiedichtheid van alle soorten batterijen, en worden momenteel veel gebruikt in draagbare elektronische 

apparaten in veel verschillende sectoren. De algemeen beschikbare li-ion-polymeerbatterijen zijn vergelijkbaar met 

li-ion-batterijen, behalve dat ze verpakt zijn in een zachte polymeerlaag in tegenstelling tot de metalen behuizing die 

veel gebruikt wordt voor li-ion-cellen. De zachte verpakking staat toe dat de cellen iets kunnen uitzetten bij extreme 

hitte, waardoor ze veiliger zijn onder zware omstandigheden. CleanSpace EX™-respiratoren gebruiken 

hoogwaardige li-ion-polymeerbatterijen en zijn ontworpen om te werken gedurende minimaal 500 volledige oplaad- 

en ontlaadcycli terwijl ze nog ten minste 70 % van hun gespecificeerde volcapaciteit behouden. 

OPSLAG RESPIRATOR 

Om de integriteit van de interne batterij te behouden, moet de respirator opgeslagen worden onder de onderstaande 

omstandigheden als hij niet gebruikt wordt: 

Lange-termijn opslag (> 30 dagen) 30 % - 50 % relatieve luchtvochtigheid, 18 °C tot 28 °C 

Korte-termijn opslag (< 30 dagen) 30 % - 50 % relatieve luchtvochtigheid, -10 °C tot 35 °C 

Tijdens gebruik moeten de onderstaande voorzorgsmaatregelen worden gevolgd: 

• Vermijd mechanische schokken of botsing met scherpe of harde voorwerpen 

• Gebruik of plaats de CleanSpace EX niet in extreme hitte, zoals direct zonlicht, dichtbij warmtebronnen 
etc. De batterij zal beschadigd worden als de temperatuur ervan boven 100 °C stijgt. Opmerking: De 
CleanSpace EX stopt met werken als de interne temperatuur boven +60 °C stijgt of beneden -10 °C valt 

• Gooi de CleanSpace EX niet weg in vuur 

• Demonteer het omhulsel van de blazer niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker 
onderhouden kunnen worden 

• Gebruik de CleanSpace EX™ niet als er tekenen zijn van ernstige mechanische schade 

Laad de batterij niet op in omgevingen die veel elektromagnetisch “lawaai” hebben, zoals in de buurt van 
lasmachines. Dit kan de elektronica van de CleanSpace EX beschadigen. 

Laat de CleanSpace EX niet langer dan een week achter elkaar aangesloten aan de oplader. Dit kan de levensduur 
van de batterij verkorten. 

Als het batterij-alarm klinkt (3 piepjes, elke seconde herhaald), moet u onmiddellijk het verontreinigde 

gebied verlaten en de batterij opnieuw opladen. 

Het gebruiken van de respirator nadat het alarm voor batterij bijna leeg geklonken heeft, kan ertoe leiden dat 

de stroom beneden de minimale ontworpen stroom van de fabrikant valt, wat kan resulteren in overmatige 

blootstelling aan verontreinigingen en kan leiden tot ziekte of de dood. 
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14. Reinigen 

We raden aan dat u uw respirator na elk gebruik reinigt. Het masker, de blazer, het nekkussen en het harnas 

moeten apart worden gereinigd. Demonteer voorafgaand aan het reinigen het masker, het nekkussen en het harnas 

van de blazer. CleanSpace-reinigingsdoekjes worden aanbevolen als een simpele en effectieve manier om de blazer 

en het masker van de CleanSpace EX te reinigen. 

HET MASKER REINIGEN 

Er zijn twee methodes voor het reinigen van CleanSpace EX-maskers. Verwijder voorafgaand aan het wassen van 

het masker de ventieldeksel (op een H-serie masker) of klap de regendeksel omhoog (op een F-serie masker) om 

het blad van het uitademingsventiel bloot te leggen. Om de ventieldeksel te verwijderen (H-serie), moet u de smalle 

uitsparing onder de onderste binnenrand van het ventiel lokaliseren. Gebruik uw vingernagel om de ventieldeksel los 

te maken en omhoog te duwen. Zie Figuur 22. 

 
De ventieldeksel kan gemakkelijk teruggeplaatst worden door de deksel op de ventielzitting te plaatsen met de klem 

uitgelijnd met de uitsparing en naar beneden te duwen. De ventieldeksel zal zachtjes terug op zijn plaats klikken. 

 

Figuur 22 – Uitademingsventieldeksel verwijderen 

 
1. CleanSpace EX niet-alcoholische doekjes voor gelaatstuk 

 CleanSpace EX-reinigingsdoekjes zijn doordrenkt met benzalkoniumchloride, een bactericide oplossing 
die perfect geschikt is voor gelaatstukken van siliconen. 

Om het uitademingsventiel te reinigen, moet u de ventieldeksel verwijderen (volgens de bovenstaande 
instructies) en voorzichtig het blad en de ventielzitting afvegen. Plaats voor gebruik de ventieldeksel 
terug. 

2. Met de hand wassen in warm water met zeep 

• Was het masker grondig met een mild schoonmaakmiddel in warm water (minder dan 50 °C) 

 Een zachte borstel of spons kan gebruikt worden om hardnekkig vuil of gruis te verwijderen 

 Om het uitademingsventiel te reinigen, moet u voorzichtig het ventiel met warm water spoelen en een 
sponsje gebruiken om de ventielzitting voorzichtig te reinigen 

 Spoel het masker en het ventiel goed af in warm lopend water. BELANGRIJK: Als het masker niet goed 
uitgespoeld wordt, kan residu van de reinigingsoplossing de huid van de drager irriteren of ervoor zorgen 
dat het ventiel blijft plakken. Plaats voor gebruik de ventieldeksel terug. 

 
Het masker drogen 

Na het reinigen moet het masker aan de lucht gedroogd worden in een schone omgeving met het gezicht omhoog 

om te voorkomen dat water zich in het masker verzamelt. Opmerking: Het masker mag niet gedroogd worden door 

het rechtstreeks aan hitte bloot te stellen, d.w.z. haardrogers of verwarmingen. Het masker kan ook met de hand 

ONDER DE EXTREEM ZELDZAME OMSTANDIGHEDEN DAT DE BATTERIJ BESCHADIGD IS EN 

ELEKTROLYTEN IN CONTACT KOMEN MET DE OGEN, MOET ONMIDDELLIJK MET WATER WORDEN 

GESPOELD EN MEDISCHE SPOEDHULP WORDEN INGEROEPEN 
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gedroogd worden met een schone, pluisvrije doek. BELANGRIJK: Reinigen kan ervoor zorgen dat het 

uitademingsventielblad blijft plakken. Controleer voor gebruik of het uitademingsventielblad ongestoord werkt door 

voorzichtig het ventiel op te tillen. Plaats voor gebruik de ventieldeksel terug. 

 

DE BLAZER REINIGEN 

 Verwijder eerst het masker, daarna het nekkussen. Laat de filter op zijn plaats om te voorkomen dat stof 
of vloeistoffen in de blazer komen. 

 
 Gebruik een zachte borstel om vuil, gruis of vezels te verwijderen van de klittenband aan de blazer. 

 Gebruik CleanSpace EX-reinigingsdoekjes om de buitenkant van de blazer af te vegen. De blazer kan 
ook worden gereinigd met een vochtig doekje. 

Laat de blazer in een schone omgeving aan de lucht drogen. De blazer kan ook met de hand gedroogd 
worden met een schone, pluisvrije doek. Opmerking: Droog de blazer niet door hem bloot te stellen aan 
hitte (d.w.z. haardrogers of verwarmingen) of perslucht. 

 

HET HARNAS EN DE NEKKUSSEN REINIGEN 

Het harnas en de nekkussens kunnen worden gewassen in warm water met zeep of in een wasmachine. Na het 

reinigen, moeten het harnas en de nekkussens in een schone omgeving aan de lucht gedroogd worden. 

Opmerking: Droog het harnas of de nekkussens niet door ze rechtstreeks bloot te stellen aan hitte (d.w.z. 

haardrogers of verwarmingen). 

 
 

15. Periodiek onderhoud & controle 

Herkalibratie 
 

1. Terwijl de CleanSpace EX in stand-by-modus is (één of meer groene lampjes branden), moet u zowel de 

aan/uit-knop als de filtertestknop ingedrukt houden. 

Als geen lampjes branden, moet u één keer op de aan/uit-knop drukken om naar stand-by-modus te gaan. 

2. Laat beide knoppen los als zowel het blauwe als het rode lampje aangaan. 

3. Houd de CleanSpace EX stil totdat het rode en blauwe lampje uitgaan (10 – 15 seconden) 

4. De kalibratie is compleet 

WAARSCHUWING: REINIG DE FILTER NOOIT MET PERSLUCHT OF EEN BORSTEL. HEPA-FILTERS KUNNEN GEMAKKELIJK 

BESCHADIGD WORDEN DOOR GEBRUIK VAN PERSLUCHT OF DOOR BORSTELEN. 

Verkeerd gebruik van de CleanSpace EX door het verkeerd reinigen van de filter kan resulteren in 

overmatige blootstelling aan verontreinigingen en leiden tot ziekte of de dood. 

WAARSCHUWING: DROOG HET MASKER OF HET UITADEMINGSVENTIEL NOOIT MET EEN DOEK DIE PLUISJES KAN 

ACHTERLATEN. 

Verontreiniging van het uitademingsventiel met pluisjes kan ervoor zorgen dat het lekt, wat kan resulteren in 

overmatige blootstelling aan verontreinigingen en kan leiden tot ziekte of de dood. 

WAARSCHUWING: De blazer bevat een batterij, gevoelige elektronica en een motor. Dompel NOOIT onder in 

water of gebruik nooit iets dat natter is dan een vochtige doek om te reinigen. 

Telkens als uw CleanSpace EX wordt blootgesteld aan temperatuurveranderingen van meer dan 20 °C, moet 

u de interne druksensor herkalibreren. 
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16. Goedkeuringen 
 

 
GOEDKEURINGEN ADEMHALINGSBESCHERMING 

EN 12942: 1998 + A2:2008 

TM3 

AS/NZS 1716:2012 

PAPR-P2 (met H-serie halfgelaatmaskers) 

PAPR-P3 (met F-serie volgelaatmaskers) 

 
 

GOEDKEURINGEN EXPLOSIEVE ATMOSFEREN 

(Zie beneden voor welke componenten een systeem vormen met de onderstaande goedkeuringen) 

IEC60079.0:2012, IEC60079.11:2011 

Ex ia I Ma, 

Ex ib IIB T4 Gb 

 
Sleutel voor IECEx-markeringen: 

Ex Explosie-beveiligd 

ia Type ontstekingsbescherming (intrinsieke veiligheid, zeer hoge bescherming) 

ib Type ontstekingsbescherming (intrinsieke veiligheid, hoge bescherming) 

I Gasgroep (methaan) 

IIB Gasgroep ethyleen 

Ma Beschermingsniveau voor apparatuur voor ondergrondse mijnbouw (zeer hoog) 

T4 Temperatuurklasse (maximale oppervlaktetemperatuur 135 C) 

Gb Beschermingsklasse apparatuur (hoog) 

 
EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 

I M1 Ex ia I Ma 

II 2 G Ex ib IIB T4 Gb 

 
Sleutel voor ATEX-markeringen: 

    Symbool voor explosief gebied 

I Apparatuurgroep (ondergrondse mijnen) 

II Apparatuurgroep (explosieve atmosferen anders dan ondergrondse mijnen) 

2G Apparatuurcategorie (2 = hoog beschermingsniveau, zone 1. G = gas) 

Ex Explosie-beveiligd 

ia Type ontstekingsbescherming (intrinsieke veiligheid, zeer hoge bescherming) 

ib Type ontstekingsbescherming (intrinsieke veiligheid, hoge bescherming) 

IIB Explosiegroep ethyleen 

T4 Temperatuurklasse (maximale oppervlaktetemperatuur 135 C) 

Gb Beschermingsklasse apparatuur (hoog) 

De CleanSpace EX is een compleet ademhalingsbeschermingssysteem. Daarnaast zijn enkele combinaties 

van componenten goedgekeurd voor gebruik in sommige explosieve atmosferen. 

 
Niet alle componenten getoond in deze handleiding zijn goedgekeurd voor gebruik in explosieve 

atmosferen. 

ZIE VOLGENDE PAGINA VOOR EEN LIJST MET DE COMPONENTEN DIE GOEDGEKEURD ZIJN DOOR 

IECEx/ATEX 
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COMPONENTEN MET IECEX- EN ATEX-GOEDKEURING 

Elke combinatie van deze componenten draagt de goedkeuring voor explosieve atmosferen zoals hierboven 

vermeld. 

Blazer, filterdeksel, filteradapter 
 

Productcode Beschrijving 

PAF-0060 CleanSpace EX (volledige uitrusting, zonder masker) 

PAF-0061 Blazer – CleanSpace EX 

PAF-0065 Standaard filterdeksel – CleanSpace EX 

 
Filters – voor deeltjes 

 

Productcode Beschrijving 

PAF-0035 Deeltjesfilter P3 / TM3 P SL R 

 
Maskers 

 

Productcode Beschrijving 

PAF-0064 Masker: H-serie Small - EX 

PAF-0062 Masker: H-serie Medium - EX 

PAF-0063 Masker: H-serie Large - EX 

 
Harnas, Nekkussens 

 

Productcode Beschrijving 

PAF-0073 Harnas (voor H-serie maskers) 

PAF-1012 Nekkussen – Small 

PAF-1013 Nekkussen – Large 

 
Accessoires 

 

Productcode Beschrijving 

PAF-0066 Oplader EX 

 

 
ACCESSOIRES WAARVOOR IECEX/ATEX-CERTIFICATIE NIET VEREIST IS 

De hieronder vermelde accessoires worden buiten het gevaarlijke gebied gebruikt, en kunnen samen met de 

CleanSpace EX gebruikt worden zonder dat ze de certificaties voor gebruik in explosieve atmosferen beïnvloeden. 

Accessoires 
 

Productcode Beschrijving 

PAF-0032 CleanSpace-reinigingsdoekjes (pak van 100) 

PAF-1005 Stroomtestdop (voor het controleren van filterconditie en lading batterij) 

PAF-0025 Adapter voor pasvormtesten (voor H-serie maskers) 

PAF-1015 FFM maskeradapter voor pasvormtesten (voor F-serie maskers) 

PAF-0039 Testkit voor pasvormtest masker (set van H-serie maskers met geblokkeerde luchtklemmen – voor het 
schatten van de maskermaat) 

PAF-1010 Afsluitingscontroledop (voor afsluitingstest met positieve druk voor H-serie maskers) 
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COMPONENTEN DIE GEEN IECEX/ATEX-GOEDKEURING HEBBEN 

Deze componenten kunnen aan het systeem worden toegevoegd zonder dat ze de hierboven vermelde 

ademhalingsbescherming beïnvloeden. Ze zijn echter niet gecertificeerd voor gebruik in explosieve atmosferen. 

Blazer, filterdeksel, filteradapter 
 

Productcode Beschrijving 

PAF-0038 Filteradapter – vereist voor alle filters van groot formaat (PAF-0037, PAF-0046, PAF-0047, PAF-0050, PAF- 
0051) 

 
Filters – voor deeltjes 

 

Productcode Beschrijving 

PAF-0037 Deeltjesfilter P3 / TM3 P SL R hoge capaciteit 

PAF-0043 
Deeltjesfilter P3 – vervangingsmatten voor gecombineerde filters PAF-0046 en PAF-0047 – pak van 3 (enkel 
Australië) 

PAF-0053 
Deeltjesfilter P3 – vervangingsmatten voor gecombineerde filters PAF-0046 en PAF-0047 – pak van 8 met 
honingraatdeksel (enkel Australië) 

 
Gecombineerde filters – voor gassen & deeltjes 

 

Productcode Beschrijving 

PAF-0046 Gecombineerde filter A1P3 (enkel Australië) 

PAF-0047 Gecombineerde filter ABE1P3 (enkel Australië) 

PAF-0050 Gecombineerde filter TM3 A1 P SL R (Europa) 

PAF-0051 Gecombineerde filter TM3 ABE1 P SL R (Europa) 

 
Voorfilters en coveralls 

 

Productcode Beschrijving 

PAF-0036 Deeltjesvoorfilter (standaard) 

PAF-0057 Deeltjesvoorfilter (filters met groot omhulsel) 

PAF-0058 Deeltjesvoorfilter en coverall (standaard) 

PAF-0049 Coverall (standaard en filters met groot omhulsel) 

 
Maskers 

 

Productcode Beschrijving 

PAF-0033 Masker: H-serie Small 

PAF-1010 Masker: H-serie Medium 

PAF-0027 Masker: H-serie Large 

PAF-1014 Masker: F-serie volgelaatmasker Medium/Large 

 
AANGEMELDE INSTANTIES 

Ademhalingsbescherming: 

SAI Global Assurance Services Limited (2056) 

PO Box 6236 

Milton Keynes 

MK1 9E 

ATEX/Explosive Atmospheres: 
TUV Rheinland Industrie Services GmbH (CE0035) 

 
IECEx 

TestSafe Australia (IECEx TSA 13.0024X) 

PO Box 592 

Richmond NSW 2753 

Australië 

 
ATEX 

Intertek Testing & Certification Limited 
(ITS14ATEX27939X) 
Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB 
Verenigd Koninkrijk 
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17. Specificaties 
 

Luchtstroom Hoger dan 120 liter/minuut 

Op de ademhaling reagerend, met maximale instroom naar het masker van 120 – 200 liter per minuut, 

afhankelijk van hoogte, filter en conditie batterij. 

Temperatuurbereik 

gebruik 

-10 °C tot 45 °C 
 
 

De motor wordt uitgeschakeld als de temperatuur van het batterijpak boven 60 °C stijgt of beneden -10 °C 

valt 

Vochtigheidsbereik 

gebruik 

Nul tot 90 %, niet-condenserend 

Hoogtebereik gebruik Ongeveer zeeniveau tot 1200 m 

Temperatuurbereik 

opladen 

0 °C tot 35 °C 
 
 

Beneden 0 °C en boven 35 °C zal de batterij geen lading accepteren 

Opslagomstandigheden Korte-termijn opslag minder dan 30 dagen: 

Weg van direct zonlicht; in een schone, droge omgeving (30 % - 50 % relatieve luchtvochtigheid), -10 °C tot 
35 °C. 

 

Om de integriteit van de interne batterij te behouden, moet de respirator onder de volgende omstandigheden 

worden opgeslagen als hij langer dan 1 maand niet gebruikt wordt 

Lange-termijn opslag (> 30 dagen): 

 
Weg van direct zonlicht; in een schone, droge omgeving (30 % - 50 % relatieve luchtvochtigheid), 18 °C tot 

28 °C. 

Houdbaarheid (als 

opgeslagen zoals 

gespecificeerd) 

Blazer (beperkt door interne batterij): 6 maanden 

We raden aan om de batterij elke 3 maanden op te laden als het apparaat niet gebruikt wordt. 

Deeltjesfilters: 3 jaar 

Gas- en gecombineerde filters: 3 jaar 

Batterijtype Lithium-ion-polymeer 

Werkingstijd Minimaal 4 uur. 

Werkingstijd wordt sterk beïnvloed door werktempo, conditie van de filter, hoogte en andere factoren. De 

hierboven gespecificeerde werkingstijd is gebaseerd op een matig werktempo op zeeniveau met een schone 

filter. Verschillende omstandigheden zullen resulteren in sterk uiteenlopende werkingstijden. 

Oplaadtijd 2 uur (tot 95 %) 

Spanningsalarm voor 

batterij bijna leeg 

Wordt geactiveerd als de resterende werkingstijd ongeveer 5 tot 10 minuten is. 
 
 

Hoorbaar alarm, 3 piepjes, elke seconde herhaald, 75 dB(A) bij het oor. 

Alarm voor 

geblokkeerde filter 

Wordt geactiveerd als de filter vervangen moet worden. 
 
 

Hoorbare alarmgeluiden totdat op een knop wordt gedrukt, 2 piepjes elke seconde herhaald, 75 dB(A) bij het 

oor plus het rode filterlampje knippert. Wanneer het alarm voor het eerst klinkt, en als de batterij bijna 

helemaal leeg is, is de maximale stroom die geleverd kan worden verminderd tot ongeveer 140 liter/minuut. 

Oplader Invoer: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 

Uitvoer: 14,7 VDC, 24 Watt 

Intrinsieke veiligheid De CleanSpace EX is gecertificeerd onder IECEx- en ATEX-normen. Zie goedkeuringen hierboven. 
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18. Productgarantie 

Dit product is geproduceerd gebruikmakend van hoogwaardige onderdelen en processen. 

CleanSpace Technology garandeert dat het product vrij is van gebrekkig vakmanschap en gebrekkige onderdelen 

voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop onder voorwaarde dat het 

product is gebruikt, gereinigd en onderhouden volgens deze instructies en de aanbevelingen van CleanSpace 

Technology. 

Verbruikbare onderdelen, zoals filters en gelaatmaskers die regelmatig door de gebruiker moeten worden 

vervangen, vallen niet onder deze garantie. Verbruikbare onderdelen zijn gewaarborgd totdat ze gebruikt worden, 

mits ze correct opgeslagen zijn en binnen hun verloopdatum vallen. 

Deze garantie biedt geen dekking als: 

• het product gebruikt is voor industriële doeleinden buiten de aanbevelingen van CleanSpace 
Technology; 

• schade is veroorzaakt door misbruik, onachtzaamheid, ongeluk, of overmatige slijtage. 

Aanspraak op deze garantie moet gemaakt worden binnen één (1) jaar na de aanschafdatum van dit product. Alle 

aanspraken op de garantie moeten gemaakt worden door het defecte product te retourneren aan uw leverancier 

samen met bewijs van aankoop. De koper is verantwoordelijk voor alle vrachtkosten. In het geval dat CleanSpace 

Technology concludeert dat een onderdeel van het product defect is, zal CleanSpace Technology het repareren of 

naar goeddunken het defecte onderdeel vervangen. 

Deze garantie wordt gegeven door: 

CleanSpace Technology (ABN 24 146 453 554), 
Unit 5, 39 Herbert Street,  
St Leonards NSW 2065 Australië;  
T. +612 8436 4000 
E. sales@cleanspacetechnology.com 

 

Deze garantie wordt verstrekt in aanvulling op andere rechten en middelen die u volgens de wet heeft. Bij een 

belangrijk gebrek heeft u recht op vervanging of restitutie. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de 

goederen als deze geen acceptabele kwaliteit hebben en het defect niet onder een belangrijk gebrek valt. 

Vrijwaring: 

Hoewel CleanSpace alles in het werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat de details en informatie die gegeven 

worden in zowel onze geprinte als onze online publicaties nauwkeurig zijn op het moment van afgifte, zijn volledige 

technische specificaties niet noodzakelijkerwijs inbegrepen. Daarnaast heeft CleanSpace Technology een beleid 

van voortdurende verbetering, en het recht wordt voorbehouden om details en informatie te veranderen als de 

noodzaak zich voordoet. Derhalve moet de klant alle details en informatie waar hij/zij afhankelijk van zal zijn, 

natrekken bij CleanSpace Technology op het moment van aankoop. CleanSpace Technology kan geen 

aansprakelijkheid accepteren met betrekking tot fouten of nalatigheden die zich hierin bevinden, voor verlies of 

schade door een defect, of gevolgschade voortkomend uit afhankelijkheid van onze publicatie. 

De klant is verantwoordelijk voor alle risico’s voor de gezondheid of veiligheid veroorzaakt door goederen in het bezit 

en/of onder de controle van de klant. De klant wordt geattendeerd op het feit dat wettelijke voorschriften en erkende 

praktijkcodes bestaan voor het gebruik en hanteren van sommige goederen (inclusief veiligheidsproducten). De  

klant moet ervoor zorgen dat de personen die de goederen gebruiken afdoende training en veiligheidsliteratuur 

ontvangen. 

©2015 CleanSpace Technology Pty Ltd. Alle rechten voorbehouden. 

Geen enkele pagina of deel van deze handleiding mag op welke wijze dan ook worden gereproduceerd zonder 

schriftelijke toestemming van de hierboven vermelde eigenaar van het auteursrecht. CleanSpace Technology 

behoudt zich het recht voor om typografische fouten te verbeteren. Alle informatie is correct op het moment van 

printen. 
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