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ÚČEL 

Účelem této instrukce je popsat pracovní postupy pro přípravu dýchacího 

přístroje Dräger PSS BG 4 na použití, před použitím, po použití 

a následné údržby, zkoušek a kontrol. 

Prohlídky, zkoušky a kontroly dýchacích přístrojů provádějí mechanici 

ZBZS a HBZS.  

 

PŮSOBNOST 

Tato instrukce platí pro obvod působnosti DIAMO, s. p., odštěpný závod 

HBZS viz kap. 1. 1 SŘ HBZS. 
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PRACOVNÍ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ 

DRÄGER PSS BG - 4 

Pracovní izolační přetlakový regenerační přístroj s uzavřeným okruhem 

s tlakovým kyslíkem vyráběný firmou Dräger má technické označení 

podle ČSN EN 145 „Regenerační přístroj PSS BG 4 EPL EN 145 /O2 

/4P“ (dále jen BG 4), je povolen k používání ve všech důlních prostorách 

s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu a ve všech prostorách 

s nebezpečím výbuchu na povrchu. 
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TECHNICKE ÚDAJE 

Parametry  

• Rozměry (D x Š x V) 595 x 450 x 185 mm. 

• Hmotnost kompletního přístroje vč. chlad. náplně 14,8 kg. 

Provoz 

Minimální teplota:    

• 6 °C (  15 °C je přípustných, pokud je přístroj PSS BG 4 uložen 

v rozsahu teplot 20–5 °C) 

Maximální teplota: 

• omezuje dobu použití. 

Firma Dräger doporučuje: 

• do 40 °C: 4 hodiny 

• do 60 °C: 1 hodina 

Tlak vzduchu:  

• 900 hPa až 1200 hPa. 

Vlhkost vzduchu: 

• 0 % až 100%. 
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Skladování 

Teplota     

• 6 °C až 25 °C. 

Relativní vlhkost  

• 30 % až 70 %. 

Charakteristiky přístroje 

• Odpovídá zkouškám DIN EN 145 

• Směrnice PPE 89/686/EEC podle EN 50 020 

• EEx ia IIC T4 a EEX ia I 

Doba použití při středně nepříznivých podmínkách 4 hodiny. 

Dýchací odpor (při frekvenci f = 25/min objem dýchacího cyklu 2 litry). 

• Nádech > 0 mbar 

• Výdech < 7 mbar 

Měření při 200 barech 

• Měření konstantního průtoku 1,5 l/min až 1,9 l/min. 

• Obtokový ventil (ruční přídavkový ventil) > 50 l/min. 

• Minimální ventil (plicní automatika) > 80 l/min. 

• Kyslík > 99,5 % O2 obj., bez chuti a bez zápachu. 

• Přípustný obsah vodních par v nestlačeném plynu max. 50 mg/m3. 

Kyslíková láhev 

• PSS BG 4 EPL ocel / 2 litry / 200 bar / G 3/4“ 

• CFK / 2 litry / 200 bar / G 3/4“ 
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Baterie  

Baterie typ 1: 

• Rayovac AL/9 V, 

• GP 1604G – S1. 

Baterie typ 2: 

• Duracell MN 1604, 

• Rayovac 1604. 

Přesnost měření tlaku přístrojem Bodyguard 

• při 200 barech ± 4 bary 

• při 40 barech + 0 barů /- 5 barů 

Pohlcovač CO2 

• Patrona na jedno použití nebo patrona umožňující plnění obsahující 

DRÄGERSORB® 400. 

Dýchací vak 

• objem dýchacího vaku je 5,5 litru. 

  



Instrukce pro mechaniky BZS  

       6 
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PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ 

Svými palci zatlačte dva posuvné kolíčky směrem. ke středu. Pak je 

zvedněte nahoru, dokud ne-zapadnou. Zvedněte ochranný kryt tak aby 

se uvolnily dva čepy u spodního okraje. Čepy vypojte a sejměte víko. 

 

INSTALACE POHLCOVAČE CO2 

Pohlcovač CO2 (jednorázový) je dodáván 

v zavařeném PE sáčku uvnitř skládané 

krabice. Před instalací jej zkontrolujte. Smí 

být použit pouze za těchto okolností: 

• PE sáček je dokonale utěsněný 

a nepoškozený, 

• Dosud nevypršelo datum expirace na 

štítku (4). 
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Bezprostředně před instalací pohlcovače CO2: 

Otevřete PE sáček. Vložte 

pohlcovač CO2 do štěrbiny 

v kovové desce (5) a upevněte 

jej přítlačným ramenem. 

Manžetu objímku dýchacího 

vaku na přípojku pohlcovače 

CO2 (6). 

Zkontrolujte O-kroužek úhlové 

spojky (7). Musí být čistý 

a nepoškozený, jinak musí být 

vyměněn. Potřete jej pastou 

Molykote 111. 

Nasaďte úhlovou spojku na pohlcovač CO2 (8) a zajistěte ji sponou. 

Dýchací hadici nasaďte na vývod pohlcovače CO2 (9) a zajistěte ji na 

místě: nasuňte bajonetový kroužek na manžetu a vývod – musí 

zapadnout. 

Označení pohlcovače CO2: Trvale a čitelně označte na krytu datum 

instalace. 

Na centrální přípojku namontujte krytku R 33 588. 

Věnujte pozornost skladovatelnosti a době expirace 

Po instalaci do přístroje BG 4 se skladovatelnost pohlcovače CO2, pokud 

jsou připojeny dýchací vak, dýchací hadice a pojistný ventil a dýchací 

okruh je uzavřen těsnící krytkou R 33 588 (viz kap. „Intervaly údržby“). 
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V přístroji je možno použít i plnitelný pohlcovač CO2 za dodržení 

podmínek stanovených v kap. „Pohlcovače pro BG4“.  

INSTALACE/VÝMĚNA BATERIE 

Instalace/výměna baterie se nikdy nesmí provádět v prostoru 

ohroženém nebezpečím výbuchu! 

Zařízení PSS BG 4 je dodáváno s baterií. Smí se používat jedině 

schválené typy baterií:  

• Rayovac AL/9VGP 1604G – S1, která je schválena pro použití 

v prostorech ohrožených nebezpečím výbuchu v souladu s EEx ia 

I/IIC T4 pro teplotní rozsah –30 °C až 60°C. 

• Duracell MN 1604, Rayovac MN 1604 – která je schválena pro 

použití v prostorech ohrožených nebezpečím výbuchu v souladu 

s EEx ia I/IIC T4 pro teplotní rozsah –30 °C až 40 °C, podle EN 50 

020:1995. 

Životnost baterie závisí na následujících faktorech: 

• Provozní doba přístroje Bodyguard, frekvence alarmů, okolní teplota, 

frekvence použití prosvícení displeje. I když je přístroj Bodyguard 

vypnutý, malé množství energie je přesto spotřebováváno.  
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Pomocí šestihranného klíče 2 mm 

odmontujte trojici šroubů z krytu 

baterie. Opatrně sejměte kryt. 

Baterii vložte do vybrání v krytu 

tak, aby kladná svorka (+) se 

nacházela v poloze, kterou ukazuje 

obrázek (3). 

Zkontrolujte těsnění, zda je na 

svém místě a v pořádku. 

Bodyguard zvedněte do svislé 

polohy – srovnejte baterii a kryt a tlakem na kryt zasuňte baterii do 

jejího oddělení. Podržte kryt na místě a pomocí šestihranného klíče 2 

mm namontujte zpět tři šrouby, které kryt upevňují. Neutahujte příliš. 

Během montáže a při zapojení baterie spustí přístroj Bodyguard sekvenci 

automatických interních testů. Při každé změně displeje se ozve jedno 

pípnutí. 

Když se zobrazuje ikona stavu 

baterie, probíhá její zkouška. 

Ikona zůstává na displeji 

přibližně 4 sekundy, během 

kterých probíhá odpočítávání na 

pruhovém grafu (zleva 

doprava). 
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V této době se zobrazuje také verze 

programového vybavení. Číslo verze 

programového vybavení 900 pro BG 

4. 

Displej se změní – přepne se do 

„provozního režimu“. Zelená 

kontrolka začne soustavně blikat. 

Stiskněte současně tlačítko na levé 

a pravé straně, dokud se neozve 

jedno ostré pípnutí. Uvolněte tlačítka. 

Přístroj Bodyguard se vypne. 

Na konci sekvence se ozve jeden 

akustický alarm a na displeji se na 

chvíli objeví ikona „a“ (ikona „b“, 

pokud je připojen identifikační klíč)  

Pokud se zobrazí ikona „X“ spolu s chybovým kódem, znamená 

to, že interní testy zjistili závadu. Přístroj není možno použít. 

INSTALACE KYSLÍKOVÉ LÁHVE 

Po odfuku nečistot z hrdla ventilu láhve uchopte spodek kyslíkové láhve 

a položte ji do jejího oddělení. Ručně našroubujte přípojku. Nepoužívejte 

žádné nástroje! 

Ujistěte se, že přípojky nejsou znečištěny olejem nebo tukem. 

Protáhněte popruh přezkou a upevněte suchý zip. Napněte mechanické 

proti vibrační zařízení a zavěste je na ruční přípojku. 
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ZAVŘENÍ OCHRANNÉHO KRYTU 

Zasuňte okraj víka a pak zavěste dva čepy u spodního okraje ochranného 

krytu. Ochranný kryt zavřete. Nakloňte dva posuvné čepy směrem 

dopředu a zatlačte je směrem ven. Oba čepy musí zapadnout. 

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM 

PŘI POUŽITÍ S NAPLNĚNÝM CHLADIČEM 

Aby se snížila teplota vdechovaného vzduchu a tím se omezila fyzická 

zátěž uživatele, chladič dýchaného vzduchu může být naplněn ledem, 

popřípadě termo-gelovou náplní DUOTHERM. Přístroj je možné používat 

i bez ledové náplně, dýchání, je však po určité době obtížné. 

PŘÍPRAVA LEDOVÉ NÁPLNĚ 

Nádobu na led naplňte vodou od do výšky po vyznačenou rysku. Zmrazte 

ji v mrazáku (asi -15 °C až -23 °C) po dobu alespoň 16 hodin.  

Nádobu na led krátce podržte pod tekoucí 

vodou, abyste led dostali ven.  

Pokud budete ledové náplně skladovat 

uložte je do PVC obalu.  

 

PLNĚNÍ CHLADIČE V PŘÍSTROJI 

Sejměte ochranný kryt. Odmontujte kryt na chladiči dýchaného vzduchu, 

vložte dovnitř blok ledu, popř. termo-gelovou náplň a kryt uzavřete. 

Zavřete ochranný kryt.  
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ÚDRŽBA A PÉČE BG 4 
INTERVALY ÚDRŽBY 
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přístroje 
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PSS BG 4 
(kompletní) 

Kontrola připravenosti pro 

použití (záchranářská 

kontrola) 

X X X     

Testování přístroje na 

zkušebním zařízení 
 X  X    

Čištění a dezinfekce  X   X   

Pohlcovač CO2 (patrona 
na jedno použití) 

Výměna  X  X    

Pohlcovač CO2 (plnitelná 
patrona) 

Výměna  X      

Vdechový a výdechový 
ventil 

Zkouška  X      

Výměna      X X 

„O“ kroužek na spojce 
Kontrola  X      

Výměna     X  X 

Redukční ventil 

Generální údržba odborníky       X 

Kontrola vysokotlakého 

těsnění 
 X     

 

 

Výměna vysokotlakého 

těsnění 
    X  X 

Kyslíková láhev 

Úřední inspekce6       X 

Doplnění  X      

Kontrola plnícího tlaku X  X     

Středotlaká hadice žlutá 
a modrá 

Kontrola  X      

Přístroj Bodyguard 

Kontrola  X X     

Komparativní měření     X   

Výměna baterie dle potřeby 
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Věnujte pozornost „Intervalům údržby“. Veďte v patrnosti specifické 

pokyny pro použití týkající se masky uvedené v obecné instrukci pro 

mechaniky. 

DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE BG 4 

Sejměte ochranný kryt. 

ODPOJENÍ KYSLÍKOVÉ LÁHVE 

Zavřete ventil kyslíkové láhve. Uvolněte proti-vibrační zařízení. Rozpojte 

suchý zip a vytáhněte popruh z přezky. Odšroubujte převlečnou matici, 

nepoužívejte žádné nástroje – jen ručně! Zkontrolujte, že žádná 

část převlečné matice není znečištěna olejem, nebo tukem. Kyslíkovou 

láhev podržte za dno, nakloňte ji a vytáhněte ven. 

ODPOJENÍ DÝCHACÍCH HADIC OD CHLADIČE 

DÝCHANÉHO VZDUCHU A POHLCOVAČE CO2 

Rozpojte dvě smyčky na ramenních popruzích. Stiskněte sponu směrem 

nahoru a popruh z ní vytáhněte. Pootočte bajonetový kroužek proti 

směru hodinových ručiček, dokud se nerozpojí, a pak dýchací hadice 

odpojte. Vypusťte kondenzát, který se shromáždil v dýchacích hadicích 

během použití. 
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ODPOJENÍ DÝCHACÍCH HADIC OD CENTRÁLNÍ 

PŘÍPOJKY 

Bajonetový kroužek pootočte proti 

směru hodinových ručiček, dokud se 

neodpojí, pak kroužek stáhněte 

dozadu a dýchací hadice je odpojena. 

 

DEMONTÁŽ CENTRÁLNÍ PŘÍPOJKY 

Z centrální přípojky vymontujte nádechový a výdechový ventil. Z obou 

ventilových sedel vyjměte ventilové disky.  

Stiskněte kroužek (3) a současně 

vytáhněte spojku pomocí modré 

středotlaké hadice. Vytáhněte 

chladič vzduchu, sejměte kryt 

a vylijte roztopený led a kondenzát. 

ODPOJENÍ PŘETLAKOVÉHO VENTILU 

Rozpojte rychlospojku kyslíkového vedení 

(3). Podržte přetlakový ventil za jeho 

hadicovou přípojku a pootočte jej 

o přibližně 45° doprava (1). Stiskněte 

spojky k sobě, aby se rozpojily (2). 

Přetlakový ventil vytáhněte. 
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DEMONTÁŽ POHLCOVAČE CO2 

Odpojte dýchací vak: Potáhnutím za lem otvoru dýchacího vaku, 

stáhnete z nátrubku a díly rozpojte. Stlačte k sobě štítky bezpečnostní 

západky a odpojte úhlovou spojku od pohlcovače CO2. Zvedněte upínací 

rameno, uchopte přípojku a nakloňte ji směrem nahoru. Pohlcovač CO2 

zvedněte napřed ze spodního upevňovacího držáku a potom z nosného 

rámu. Pozor: Může prosakovat kapalina! Zneškodňování patron 

s pohlcovačem CO2 na jedno použití a popřípadě použitého sorbentu 

provádějte v souladu s příslušnými předpisy. 

DEMONTÁŽ CHLADIČE VZDUCHU 

Potáhnutím za lem otvoru dýchacího vaku, stáhněte z nátrubku a díly 

oddělte. Objímku posuňte nahoru a přes okraj spojky. Zvedněte upínací 

rameno. 

Rychlospojka je zajištěna. Pokud ji budete chtít rozpojit: 

Stiskněte kroužek (3) 

a současně vytáhněte spojku 

pomocí modré středotlaké 

hadice. Vytáhněte chladič 

vzduchu, sejměte kryt 

a vylijte roztopený led 

a kondenzát. 
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ODPOJENÍ PŘETLAKOVÉHO VENTILU 

Rozpojte rychlospojku kyslíkového vedení 

(3). Podržte přetlakový ventil za jeho 

hadicovou přípojku a pootočte jej 

o přibližně 45° doprava (1). Stiskněte 

spojky k sobě, aby se rozpojily (2). 

Přetlakový ventil vytáhněte. 

 

DEMONTÁŽ PŘETLAKOVÉHO VENTILU 

Sejměte kryt ventilu (3). Odmontujte 

stupňovitý ventilový disk od krytu ventilu (4). 

Vyjměte disk ventilu (5). 

 

 

 

 

DEMONTÁŽ DÝCHACÍHO VAKU, VYPOUŠTĚCÍHO 

VENTILU A VENTILU PLICNÍ AUTOMATIKY 

Vytáhněte bezpečnostní knoflík (1). Zvedněte bezpečnostní knoflík (2) 

a páku odstraňte. Stiskněte dvojici pružin a stáhněte je stranou. 

Nadzvednutím uvolněte tělo vypouštěcího ventilu z uchycení. Uvolněte 

zajištění ventilu plicní automatiky. Povytáhněte dýchací vak a uvolněte 

z rychlospojky kyslíkové vedení k ventilu plicní automatiky. 
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Rychlospojka je zajištěna. Rozpojte ji následujícím způsobem:  

DEMONTÁŽ VENTILU PLICNÍ AUTOMATIKY 

Potáhnutím za lem otvoru dýchacího vaku uvolněte ventil plicní 

automatiky z dýchacího vaku. 

Při odpojování vypouštěcího ventilu postupujte takto: 

Potáhnutím za lem otvoru dýchacího vaku uvolněte tělo vypouštěcího 

ventilu z dýchacího vaku.  

DEMONTÁŽ VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU 

Odšroubujte kryt (6).  Vyjměte disk ventilu 

(7). 
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ROZEBRÁNÍ OPASKU 

Tato operace je zapotřebí jen tehdy, pokud 

je opasek znečištěný. Vytáhněte čtyři 

upevňovací sponky uvnitř nosného rámu 

a protlačte je štěrbinami. Stiskněte 

upevňovací bod opasku (1) směrem dolů 

a současně jej pootočte o 90° a vytáhněte 

jej (2).  

 

ODPOJENÍ RAMENNÍCH POPRUHŮ 

Je zapotřebí jen tehdy, pokud jsou popruhy znečištěny. Rozpojte 

zajišťovací spony na smyčkách. Vytáhněte konce ramenních popruhů ze 

dvou zajišťovacích přezek. Potom vytáhněte volný konec ramenního 

popruhu z nosného rámu. 

ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A SUŠENÍ 

Všechny součásti, které přicházejí do styku s vydechovaným vzduchem, 

musí být po použití důkladně vyčištěny a dezinfikovány. Ostatní součásti 

by se měly čistit v případě potřeby. Nastudujte specifické pokyny pro 

použití týkající se masky. Aby nedošlo ke kontaminaci nebezpečnými 

látkami použijte ochranný oděv. Použité tkaniny a odpadní vodu 

zneškodňujte v souladu s příslušnými předpisy pro nakládání s tímto 

typem odpadů. 
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ČIŠTĚNÍ 

Všechny součásti je nutno čistit vlažnou vodou s přídavkem 

univerzálního kapalného čistícího prostředku EW 80. Nepoužívejte 

organická rozpouštědla, jako jsou aceton, trichlóretylén nebo jim 

podobné. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující bělidla. Přístroj 

Bodyguard otřete vlhkým hadříkem. Opláchněte v čisté vodě. Zbytky 

čistícího přípravku je nutno důkladně spláchnout ze všech součástí 

přístroje.  

DEZINFEKCE 

Součásti přístroje ponořte do dezinfekční lázně obsahující přípravky 

Multidor F nebo Incidur. Postupujte dle návodu a pokynů výrobce. 

Důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. 

SUŠENÍ 

Max. teplota 60°C. Doporučuje se použití vysoušecí skříně a soupravy 

pro sušení hadic a vaků. 

PLNĚNÍ KYSLÍKOVÝCH LÁHVÍ 

Maximální plnicí tlak 200 barů. 

Kyslík musí mít čistotu> 99,5 % a musí být bez chuti a bez zápachu. 

Přípustné nečistoty v nestlačeném plynu: Max. koncentrace vodních par: 

50 mg/m3. Přípojka a ventil tlakové láhve nesmí být znečištěny olejem 

nebo tukem. Nebezpečí výbuchu! 
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MONTÁŽ PŘÍSTROJE BG 4 

Všechny operace při montážních pracích by měly být po dokončení 

zkontrolovány, aby bylo zaručeno, že byly provedeny správně. 

Postupujte v následujícím pořadí: 

MONTÁŽ RAMENNÍCH POPRUHŮ 

Konec ramenního popruhu (1) 

protáhněte zvenku štěrbinou (2) 

v nosné konstrukci. Navlékněte 

konec ramenního popruhu do 

zajišťovací spony (3) a zpátky skrz 

štěrbinu (2) v nosném rámu. 

MONTÁŽ PŘÍSTROJE BODYGUARD 

Zajistěte kabel pomocí smyček upevněných druky. 

MONTÁŽ OPASKU 

Stiskněte upevňovací bod opasku a současně 

jej pootočte o 90°. Zatlačte dvě zajišťovací 

sponky směrem dovnitř skrz štěrbiny v nosném 

rámu. 
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MONTÁŽ VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU, VENTILU 

PLICNÍ AUTOMATIKY A DÝCHACÍHO VAKU 

Sestavení vypouštěcího ventilu 

Kuželku ventilu vložte do 

vodicí díry. Pružina se 

položí doprostřed na disk 

ventilu. Našroubujte víko 

a utáhněte je. Připojte 

vypouštěcí ventil na 

manžetu dýchacího vaku. 

 

MONTÁŽ VENTILU PLICNÍ AUTOMATIKY 

Připojte ventil plicní automatiky k dýchacímu vaku tak, aby se kolíček 

ventilu plicní automatiky a značka na dýchacím vaku kryly (2). 

 

 

 

 



Instrukce pro mechaniky BZS  

       23 

MONTÁŽ CHLADIČE VZDUCHU 

Nasaďte chladič vzduchu (1) na dvojici 

plastových kolíčků. Zajistěte jej upínací 

tyčí (2). Důkladně přitlačte víko 

vzduchového chladiče, značka (větrací 

otvor) musí být obrácena směrem 

nahoru a zajistěte zámek krytu chladiče. 

Při otvírání nezapomenout odjistit 

pojistku zámku pootočením.  

INSTALACE POHLCOVAČE CO2 

Pohlcovač CO2 s: 

• patronou na jedno použití, 

• patrona s výměnnou náplní. 

Pohlcovač CO2 vložte do štěrbiny v kovovém držáku a zajistěte jej 

upínací hrazdou. Informace o době skladovatelnosti a době expirace viz 

kap. „Intervaly údržby“. 

Věnujte pozornost instrukci pro plnění 

pohlcovačů. Připojte objímku dýchacího 

vaku na přípojku pohlcovače CO2. 

Namontujte páku. Nezapomeňte na 

upřednostňovanou pozici s dlouhým 

koncem směřujícím nahoru. 
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PŘIPOJENÍ STŘEDOTLAKÝCH HADIC 

Na chladič vzduchu: 

• nasuňte modrou středotlakou hadici, dokud nezaskočí,  

• upevněte ji pomocí bočních sponek. 

Na redukční ventil: 

• připojte žlutou středotlakou hadici od ventilu plicní automatiky na 

vývod redukčního ventilu. 

MONTÁŽ DÝCHACÍHO VAKU 

Připevněte přítlačnou destičku k dýchacímu 

vaku. Dbejte na upřednostňovanou pozici 

s tlačítkem zajišťujícím páčku směřujícím 

nahoru. Vložte dýchací vak s příslušenstvím 

do přístroje BG 4. Připojte kyslíkové vedení 

pomocí rychlospojky k ventilu plicní 

automatiky.  Zasuňte vývod ventilu plicní 

automatiky skrz otvor a zajistěte jej 

bajonetovým kroužkem. Zvedátko ventilu 

plicní automatiky by se musí nacházet pod 

přítlačnou destičkou. Zatlačte vypouštěcí ventil do spony. Povytažením 

za lem nasaďte na nátrubky pohlcovače CO2 a chladiče. Upevněte páku 

pomocí bezpečnostních knoflíků k dýchacímu vaku a tělu přístroje. 

Nasaďte pružiny mezi přítlačnou desku dýchacího vaku a protikus.    
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MONTÁŽ PŘETLAKOVÉHO VENTILU 

Zkontrolujte O-kroužek. Musí být čistý 

a nepoškozený, jinak je nutno jej vyměnit. 

Potřete jej pastou Molykote 111 

a smontujte ventil. Sestavte přetlakový 

ventil. Vložte jej zespodu do dvou štěrbin 

v tyči tak že společně stisknete spony na 

pojistném ventilu. Zkontrolujte O-kroužek 

úhlové spojky. Musí být čistý 

a nepoškozený, jinak je nutno jej vyměnit. 

Potřete jej pastou Molykote 111. Otočte ventil o 45° směrem vlevo, aby 

zaskočila jeho západka. Rozpojte bajonetový kroužek, nasuňte úhlovou 

spojku do pohlcovače CO2 a zajistěte ji utažením bajonetového kroužku. 

MONTÁŽ CENTRÁLNÍ PŘÍPOJKY 

Smontujte výdechový ventil. Nasuňte kolíček disku ventilu do díry 

uprostřed a zatáhněte za něj, až bude vidět podříznutí. 

Disk ventilu musí mít na všech stranách stejnoměrný kontakt. 

 

Stejným způsobem smontujte nádechový ventil. 

Disk ventilu musí mít na všech stranách stejnoměrný kontakt. 
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Oba ventily nasuňte do centrální přípojky. Mají různé průměry, a proto 

je nelze zaměnit (1). Zkontrolujte O-kroužek (2). Musí být čistý 

a nepoškozený, jinak je nutno jej vyměnit (jinak je nutno jej vyměnit viz 

kap. „Intervaly údržby“. Potřete jej pastou Molykote 111. Namontujte 

těsnící krytku (3). 

 

 

 

 

 

MONTÁŽ DÝCHACÍCH HADIC 

Dýchací hadice nesmí být zkroucené. Aby se zkroucení předešlo, věnujte 

prosím pozornost poloze švů, které zůstaly otištěny z tvářecí formy. Švy 

tvářecí formy na dýchací hadici a na přípojkách pro vzduchový chladič 

a pohlcovač CO2 se musí krýt. Švy tvářecí formy na dýchací hadici a na 
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připojovací spojce jsou vůči sobě 

pootočeny o 90°. Přípojka 

směřuje nahoru. Na obě dýchací 

hadice nasuňte výztužné kroužky 

(1). 

Přes konce dýchacích hadic 

přetáhněte bajonetový kroužek. 

Dýchací hadici s dlouhou 

objímkou (2) nasaďte na přípojku 

chladiče dýchaného vzduchu. 

Krátkou objímku dýchací hadice 

(3) připojte na krátkou přípojku 

centrální přípojky. 

Druhou dýchací hadici s krátkou objímkou (4) namontujte na přípojku 

pohlcovače CO2. Dlouhou objímku dýchací hadice (5) nasaďte na 

dlouhou přípojku centrální přípojky. Všechny čtyři konce dýchacích hadic 

zajistěte bajonetovými kroužky. Nasuňte bajonetové kroužky přes 

objímky a přípojky a pootočte jimi, dokud se neutáhnou. Obě dýchací 

hadice zajistěte k ramenním popruhům pomocí smyček. Konce smyček 

zatlačte pod hadice. 

UPEVNĚNÍ KYSLÍKOVÉ LÁHVE 

Viz kap. „Instalace kyslíkové láhve“. Kyslíková láhev musí být plná. 
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ZKOUŠENÍ BG 4 

Před uvedením do provozu poprvé a po každé údržbové nebo servisní 

operaci BG 4 je nutno provést zkoušku BG 4 na zkušebním zařízení. 

ZKOUŠENÍ BG 4 S INSTALOVANÝM 

POHLCOVAČEM CO2 

V průběhu doby skladovatelnosti BG 4, může být BG4 s instalovaným 

pohlcovačem max. po dobu 6 měsíců. O každé zkoušce by měl být 

proveden záznam Z-01-SM-HBZS-05-22_BG4. Za výjimečných 

okolností, pokud je dýchací okruh otevřen na více než 5 minut, by otvory 

pohlcovače CO2 měly být utěsněny trojicí polyetylénových zátek, aby 

nedošlo k znehodnocení pohlcovače CO2 okolním ovzduším. 

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

• zkušební jednotka RZ 25,  

• zkušební adaptér,   

• těsnící krytka,     

• zkušební zařízení o. z. HBZS QUAESTOR AUTOMATIC.  
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POSTUP ZKOUŠENÍ NA RZ 25 

 

Kontrola varovné signalizace nízkého tlaku 

•  Na zkoušečce RZ 25 nastavte přetlak (pumpou). 

•  Pomalu pumpujte a sledujte displej Bodyguardu. 

Výstraha nízkého tlaku je aktivována, jestliže je tlak nižší než + 1,4 mbar 

Výstraha nízkého tlaku je signalizována akusticky a opticky na displeji 

Bodyguardu. 
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Kontrola vdechového ventilu 

• Na zkoušečce RZ 25 nastavte 

přetlak. 

• Rukou (přípravkem) zmáčkněte 

výdechovou hadici a pomalu 

pumpujte. 

Vdechový ventil je těsný, pokud je 

na zkoušečce dosaženo tlaku +10 

mbar. 

Kontrola výdechového ventilu 

• Na zkoušečce RZ 25 nastavte 

podtlak. 

• Rukou (přípravkem) zmáčkněte 

vdechovou hadici a pomalu 

pumpujte. 

Výdechový ventil je těsný, pokud 

je na zkoušečce dosaženo tlaku 

-10 mbar. 
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Kontrola vypouštěcího ventilu 

• Na zkoušečce RZ 25 ponechte nastavení na přetlak. 

• Vyřaďte z činnosti přetlakový ventil krytkou centrální přípojky. 

• Pumpujte až do otevření vypouštěcího ventilu (přes rozsah měřící 

stupnice).  

• Otevření vypouštěcího ventilu musí být slyšitelné. 

• Na zkoušečce RZ 25 snižujte tlak na +10 mbar a přepněte zkoušečku 

do polohy těsnost. 

• Vypouštěcí ventil nesmí otevřít (ukazatel tlaku na zkoušečce nesmí 

klesat). 

Výstraha Bodyguardu nemá význam. 

Vyřazení přetlakového ventilu z činnosti. 
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Otevření vypouštěcího ventilu. 

 

 

 

 

 

Zkouška těsnosti vypouštěcího ventilu. 

 

KONTROLA TĚSNOSTI PŘI PŘETLAKU 

• Na zkoušečce RZ 25 ponechte nastavení na těsnost. 

• Snižte tlak na 7 mbar a spusťte stopky. 

V průběhu jedné minuty se tlak nesmí změnit o více než 1 mbar. 

Výstraha Bodyguardu nemá význam. 
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Kontrola přetlakového ventilu 

• Na zkoušečce RZ 25 přepněte nastavení na přetlak. 

• Odstraňte krytku centrální přípojky z přetlakového ventilu. 

• Pumpujte do slyšitelného otevření přetlakového ventilu. 

Ventil je v pořádku, pokud otevírá v rozmezí + 4,0 až 7,0 mbar. 

Otevření přetlakového ventilu. 

 

Kontrola tlaku v láhvi, zkouška vysokotlaku 

• Otevřete kyslíkovou láhev. 

• Bodyguard provede automatický test a kontrolu baterie. 

• Při signalizaci uzavřít láhev uzavřete kyslíkovou láhev. 

• Po úspěšném provedení zkoušky při symbolu otevři láhev otevřete 

kyslíkovou láhev. 

Bodyguard signalizuje režim provozu (bliká zelená LED). Tlak 

v láhvi musí být minimálně 190 bar. 
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Signalizace uzavři láhev    Signalizace otevři láhev 

Kontrola stálé dávky 

• Na zkoušečce RZ 25 nastavte dávkování 0,5 – 2 l.min-1. 

• Vyřaďte z činnosti přetlakový ventil krytkou centrální přípojky. 

Hodnota stálé dávky na manometru RZ 25 (popř. průtokoměru) 

by se měla ustálit na hodnotě 1,5 – 1,9 l.min-1 

Hodnota stálé dávky 1,74 l.min-1. 

 

 

 

Signalizace poruchy
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Kontrola ventilu plicní automatiky 

• Na zkoušečce RZ 25 nastavte podtlak. 

• Odstraňte krytku centrální přípojky z přetlakového ventilu. 

• Dojde k postupnému snižování tlaku, až se ventil plicního automatu 

slyšitelně otevře.  

• Sledujte stupnici (černou) na RZ 25. 

• Po provedení zkoušky přepněte zkoušečku RZ 25 do polohy těsnost. 

Ventil plicního automatu je v pořádku, pokud reaguje v rozsahu 

+0,1 – +2,5 mbar. 

Na obrázku hodnota + 1,6 mbar.  

  



Instrukce pro mechaniky BZS  

       36 

Kontrola ručního přídavkového ventilu 

• Na zadní straně BG4 stiskněte krátce červené 

tlačítko ručního přídavkového ventilu. 

Ruční přídavkový ventil je v pořádku, pokud je při 

jeho stisknutí slyšet syčivý zvuk a dýchací vak se 

nafukuje.  

 

 

Kontrola varovného signálu  

• Uzavřete ventil kyslíkové láhve. 

• Sledujte Bodyguard. 

Při poklesu tlaku pod přibližně 55 bar se aktivuje varovný signál 

(akustický přerušovaný signál, blikající červené kontrolky. 

Kontrola stavu baterie Bodyguardu  

• Odpojte centrální přípojku přístroje od zkoušečky RZ 25. 

• Současně stiskněte levé a pravé tlačítko na Bodyguardu až zazní 

krátký zvukový signál a zobrazí se stav baterie. 

• Vypněte Bodyguard a nasaďte krytku na centrální přípojku. 

Musí být signalizován plný stav nabití baterie. 
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Ikonka signalizuje plný stav baterie.  

 

Při zobrazení této ikonky se musí baterie vyměnit. 

 

Přístroj je připraven k použití, pokud byly úspěšně provedeny 

všechny požadované zkoušky, o kterých byl proveden záznam do 

Z-01-SM-HBZS-06-22 „Kniha o zkouškách dýchacích přístrojů 

Dräger PSS BG 4“. 
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POHLCOVAČE PRO BG 4 

Respektování návodu k použití. Každá manipulace s přístrojem 

předpokládá přesnost znalost a respektování návodu k použití BG 4, 

návodu k použití plnitelných patron pohlcovače CO2 pro BG 4 a této 

instrukce. Přístroj je určen pouze pro popsané použití. Při opravách 

používejte pouze originální náhradní díly Dräger. 

Ručení za funkci, případně škody. Záruka na funkci BG 4 přechází 

v každém případě na vlastníka nebo provozovatele, pokud byl přístroj 

neodborně udržován nebo opravován jinými osobami než pracovníky 

určenými HBZS, nebo pokud byl používán způsobem, který neodpovídá 

určenému způsobu použití.  

Popis/Účel použití. V BG 4 se používají jako pohlcovač CO2 buď 

jednorázové náplně nebo zde popsané plnitelné patrony.  

Plnění. Plnění plnitelné patrony se má provádět bezprostředně před 

použitím. Je však přípustná doba skladování do 6 měsíců, pokud je 

náplň plynotěsně uzavřena a je stacionárně skladována bez 

mechanického zatížení. K plnění používejte DRÄGERSORB® 400. 

Natronové vápno dráždí oči, sliznice a kůži. 

Řiďte se podle bezpečnostního údajového listu Dräger pro pohlcovací 

hmotu.  Vyvarujte se kontaktu s kůží. Nevdechněte uvolněný prach, 

používejte masku proti prachu s filtrem. Chraňte oči, používejte 

ochranné brýle. 

Dodržujte datum použitelnosti: je uvedeno na zásobníku. Pokud bylo 

toto datum překročeno, nepoužívejte! 
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POSTUP VÝMĚNY POHLCOVAČE 

Povolte západku a otevřete uzávěr (4 kusy). 

Stáhněte víko. Plnitelnou patronu nasaďte na 

plnicí stanici. Vložte dolní sítko, vyklenutí a žebra 

směřují dolů. Dolní filtrační vložku vložte do 

plnitelné patrony a vyrovnejte na dolním sítku. 

Natronové vápno DRÄGERSORB® 400 nasypejte 

do sítka s dřevěným okrajem. Prosejte natronové 

vápno. Plnitelnou patronu naplňte natronovým 

vápnem ze síta s dřevěným okrajem z 30 %, 

potom z 60 % a setřepejte vždy lehkým 

poklepáním rukou na boční stěnu nádoby, potom 

naplňte plnitelnou patronu až po značku plnění 

a setřepejte. Střídavě doplňujte a setřepávejte 

tak dlouho, dokud si natronové vápno nesedne. 

Dodržujte značku naplnění, nepřeplňujte. 

Filtrační vložku položte na setřepané natronové 

vápno a vyrovnejte ji. Horní sítko vsaďte tak, aby 

byla vidět žebra. O-kroužek na víku jemně namažte přípravkem 

Molykote 111. Víko položte na filtrační vložku, stlačte a poklepejte proti 

boční stěně, dokud víko nebude rovně sedět. Víko zajistěte čtyřmi 

uzávěry. Plnitelnou patronu vezměte z plnicí stanice a protřepáním 

u ucha zjistěte, zda je natronové vápno dostatečně setřepané. Pokud 

uslyšíte štěrchání, doplňte patronu natronovým vápnem. Nedostatečně 

stlačená náplň může při použití způsobit zvýšený obsah CO2 v dýchaném 

vzduchu. Po naplnění nádobu se zásobou materiálu opět plynotěsně 

uzavřete. Proveďte kontrolu těsnosti. 

Vstupní hrdlo utěsněte těsnicí krytkou. Výstupní hrdlo utěsněte těsnicí 

krytkou. Nasaďte zkušební adaptér R 33 415 (součást zkušební sady). 
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Plnitelnou patronu spojte se zkušebním přístrojem RZ 25 

prostřednictvím zkušební hadice. 

Vytvořte podtlak 10 mbar. RZ 25 nastavte na „Zkoušku těsnosti“. 

Plnitelná patrona je považována za těsnou, pokud po 1 minutě nečiní 

změna tlaku více než 1 mbar. Jinak zkontrolujte o-kroužek a víku, 

v případě potřeby jej vyměňte. Viz „Odstranění závad“. Opakujte 

zkoušku těsnosti. 

 

Plnitelné patrony je možno plnit sorbentem pouze v místnostech 

k tomu určených.  

Plnění nelze provádět v podzemních prostorách.  Místnost pro plnění 

pohlcovačů schvaluje HBZS (§ 13, odst. 1 vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů). 

Po naplnění pohlcovače je nutno nalepit na jeho obal nálepku 

s těmito údaji: 

• datum naplnění,  

• datum expirace,  

• podpis mechanika, který provedl naplnění. 
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O vložení pohlcovače plnitelné patrony do přístroje provede mechanik 

zápis do Z-01-SM-HBZS-06-22 „Kniha kontrol dýchacích přístrojů Dräger 

PSS BG 4“. 

Pro použití plnitelnou patronu instalujte do BG 4.  

Po použití plnitelnou patronu co nejdříve vyprázdněte. Pozor, může 

vytéct louh! 

Použité natronové vápno a obě filtrační vložky likvidujte podle návodu 

a pokynů výrobce. Ostatní díly vyčistěte, dezinfikujte a vysušte. 

Všechny díly čistěte ve vlažné vodě s přísadou univerzálního čistícího 

prostředku. Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo ostré čistící 

prostředky. Opláchněte čistou vodou. Zbytky čistícího prostředku 

důkladně opláchněte ze všech dílů přístroje. 

Použijte dezinfekční prostředky Sekusept, Pulver, nebo Incidur. 

Dodržujte návod a pokyny výrobce. Důkladně opláchněte čistou vodou. 

Sušení při teplotě max. 60°C.  

Technické údaje 

Rozměry (délka x šířka x výška)  230 x 150 x 280 mm 

Hmotnost (prázdná)    cca 0,6 kg 

Obsah      cca 3 litry 
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ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 

Závada Příčina Odstranění 

Netěsná plnitelná 
patrona 

Vadný o-kroužek Vyměňte o-kroužek 

Horní filtrační vložka špatně 
vsazena 

Opravte umístění horní filtrační 
vložky 

Vadný kryt Vyměňte kryt 

Víko se nedá 
zavřít 

Naplněno příliš mnoho 
natronového vápna 

Redukujte obsah 

Zvuky při 
protřepávání 

naplněné patrony 

Naplněno příliš málo 
natronového vápna 

Doplňte více 

 

PROVOZNÍ POKYNY PRO POHLCOVAČE K BG 4 

PROVOZOVANÉ NA HBZS 

• BG 4 pro výjezdová vozidla HBZS budou vybaveny jednorázovými 

patronami pohlcovače CO2. 

• BG 4 pro plánované nehavarijní zásahy a havarijní zásahy mimo 

výjezd budou vybaveny jednorázovými patronami pohlcovače CO2, 

popřípadě transparentními plnitelnými patronami pohlcovače, 

naplněnými sorbentem Drägersorb 400 na HBZS. 

• BG 4 pro cvičení v dýmnici HBZS, budou vybaveny transparentními 

plnitelnými patronami pohlcovače s distanční vložkou a naplněny 

sorbentem Drägersorb 400. 

• V místnosti pro uložení BG 4 na HBZS (dále jen aparátka) bude 

uložen stejný počet dýchacích přístrojů, jako je ve výjezdových 

vozidlech. Pro každý tento přístroj budou připraveny tři jednorázové 

patrony pohlcovače CO2, včetně patrony v přístroji.   
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• Ve skladu pohlcovačů HBZS bude ve stálé rezervě připraveno 300 

jednorázových patron pohlcovače CO2 pro výjezdové přístroje.  

• Před uplynutím expirační doby jednorázové patrony pohlcovače CO2 

vložené v BG 4 ve výjezdovém vozidle a v BG 4 uloženém jako 

rezerva pro výjezd v aparátce HBZS mechanik HBZS tento 

pohlcovač vyjme z BG 4 a poté použije pro cvičení v dýmnici HBZS. 

• BG 4 v aparátce HBZS určené pro použití mimo výjezdová vozidla 

budou vybaveny jednorázovými patronami pohlcovače CO2, popř. 

transparentními plnitelnými patronami pohlcovače naplněnými 

sorbentem Drägersorb 400 na HBZS. 

• Před uplynutím expirační doby patron pohlcovačů budou tyto 

pohlcovače spotřebovány na cvičení v dýmnici HBZS. 

VRÁCENÍ BG 4 PO AKCI Z VÝJEZDU  

• Po vrácení BG 4 po akci z výjezdu HBZS, kdy byl pohlcovač použit 

se provede po dezinfekci výměna jednorázové patrony pohlcovače. 

Použitá patrona jednorázového pohlcovače se zlikviduje v souladu 

s platnými předpisy. 

• Po vrácení   BG 4 po akci, kdy nebyl přístroj (pohlcovač) použit, se 

jednorázová patrona pohlcovače vymění za novou a stará 

(nepoužitá) bude spotřebována na cvičení v dýmnici HBZS. 

• Po vrácení BG 4 po akci (mimo výjezd), kdy se předpokládá další 

použití přístroje bude do přístroje vložena transparentní plnitelná 

patrona pohlcovače naplněná sorbentem Drägersorb 400. 

Pro BG 4 určené k cvičení v dýmnici bude připraven počet plnitelných 

patron pohlcovače naplněných sorbentem stejný jako je počet přístrojů 

pro cvičení. 
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Po vrácení přístroje BG 4 po použití v dýmnici HBZS se provede po 

dezinfekci výměna sorbentu v plnitelné patroně pohlcovače.  Použitý 

sorbent se zlikviduje dle návodu a pokynů výrobce. 

Jednorázové patrony pohlcovače CO2 (určené pro přístroje pro výjezd) 

budou po vložení do BG 4 označeny nálepkou s datem vložení do 

přístroje a koncem životnosti pohlcovače. 

Transparentní plnitelné patrony pohlcovače naplněné sorbentem 

Drägersorb 400 budou označeny nálepkou s datem naplnění a datem 

konce životnosti pohlcovače. 

 



Instrukce pro mechaniky BZS  

       45 

ZÁCHRANÁŘSKÁ KONTROLA 
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ČETAŘSKÁ KONTROLA  
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NASAZENÍ PŘÍSTROJE 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato instrukce navazuje na platné povolovací výnosy a rozhodnutí ČBÚ 

a tam, kde to není výslovně uvedeno jinak, platí pro provádění kontrol, 

zkoušek a prohlídek, jakož i pro údržbu, opravy a seřizování a dále pro 

skladování a uložení příslušné instrukce, normy, provozní řády a návody. 

Tato brožura slouží, jako výukový text a nenahrazuje směrnici  

SM-HBZS-06-22 „Instrukce pro mechaniky BZS – Dýchací přístroj 

Dräger PSS BG 4“ vydanou HBZS Ostrava.  

 

Zpracoval:  

Ing. Milan Kubica, specialista SMO, ZPJ 

Kontroloval:  

Ing. Jaroslav Provázek, náměstek – hlavní mechanik  

Schválil: 

Ing. Josef Kasper, ředitel o. z. HBZS  
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