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Uppgradering från 6 till 10 års serviceintervall

Inledning

Beskrivning
Tidsintervallet mellan rekommenderad underhållsservice för andningsapparaterna avsedda för
rökdykning har förlängts från 6 år till 10 år under
följande förutsättningar:
• Det förlängda serviceintervallet gäller för alla
rökdykapparater levererade efter 1 januari
2008.
• Det förlängda serviceintervallet gäller för alla
rökdykapparater som kontrollerats/uppdaterats
enligt denna instruktion.
I denna instruktion beskrivs vilka komponenter som
skall, alternativt bör, bytas för att rekommenderad
period för underhållsservice kan förlängas till 10
år.
Dessa förbättrade komponenter implementerades
stegvis i vår produktion och var alla införda fr.o.m
den 1 januari 2008.
Andningsapparater levererade före 1 januari 2008
kan, med vissa undantag, uppgraderas vid nästkommande planerade 6-årsservice till ett utförande som
gör att andningsapparaten därigenom kvalificeras
för en 10-års serviceperiod.
Uppgraderingen kommer att bli olika omfattande
beroende på apparatens ålder.
Beslutet att förlänga tidsintervallet för schemalagda
åtgärder (enligt ovan) beskrivs i produktbulletinen
"Ny servicepolicy för Interspiro andningsapparater
(SCBA)", med dokumentnr 30433A.
För demontering och montering av komponenter som
skall bytas ut hänvisas till respektive andningsapparats Service- och underhållsmanual.
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1 allmänt

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Uppgraderingsdelar

Endast innehavare av giltigt Interspiro Service
Certifikat för utrustningen i fråga får utföra service
och reparationer på Interspiros andningsapparater.
Reparationer utförda av icke auktoriserade kan leda
till fel på utrustningen som kan orsaka allvarliga
skador eller dödsfall.



Vid uppgraderingen skall alla delar som normalt
ingår i servicesatsen för 6-årsservice bytas ut enligt
instruktionerna i Service- och underhållsmanualen
för respektive andningsapparat.



Dessutom beskrivs i denna instruktion vissa delar
som skall eller rekommenderas att bytas.

Varje gång utrustningen har demonterats och monterats skall den funktionsprovas enligt Interspiros
Testinstruktion. Undlåtelse att utföra fullständigt
funktionsprov kan leda till felfunktioner på utrustningen som kan orsaka allvarliga skador eller
dödsfall.

Monteringsarbetet är beskrivet i Service- och underhållsmanualen för respektive andningsapparat.

Funktionskontroll
Fullständig funktionskontroll av andningsapparaten skall utföras enligt Service- och testschemat
minst en gång per år.

Ändringar i denna manual kan komma att göras
utan föregående avisering.



Gå in på www.interspiro.com för senaste uppdateringar och information som gäller produkter,
dokumentation samt servicebulletiner.
Anvisningar om rengöring och underhåll efter användning finns beskrivna i Användarmanualen som
medföljer varje enhet.
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2 instruktioner för uppgradering

SPIROMATIC REGULATOR
Serie 1-regulatorer


Kan inte uppgraderas till 10 års serviceintervall.
Dessa regulatorer kännetecknas av att de saknar
möjlighet till att montera smutsskydd.

A

B

Serie 3-regulatorer
Regulatorn bör vara försedd med nya typen av smutsskydd med avluftningshål.

Serie 2-regulatorer


Dessa regulatorer skall vara försedda med:
dubbla fjädrar
samt
den nya stoppringen i locket

Ny version

Äldre version

Äldre SMS-tätstycke (Serie 1, 2 & 3)
Om regulatorn är försedd med ett tätstycke av SMStyp, skall detta bytas ut mot ett tätstycke av DIN-typ,
för att uppnå 10 års serviceintervall.

DINtätstycke

A Nya stoppringen, som är något högre än den
äldre ringen, har försetts med snedfasningar vid
öppningen.
B Gamla stoppringen saknar snedfasningar i framkanten.
SMStätstycke
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Spiromatic Varningsenhet

Spiromatic Varningsenhet med Vissla
Är varningsenheten med vissla av äldre typ (se bild)
är denna ej servicebar och skall därför bytas ut.

Spiromatic Varningsenhet med motståndsvarning
Varningsenheten skall vara försedd med den nya
typen av vred, vridfjäder samt kronmutter.

Äldre version
Ny version

Spiromatic Andningsventil
Ventilhuset skall ha låga rillor (0,8 mm) på insidan,
se vänstra bilden nedan. Ventilhus med höga rillor
är av en äldre modell som bör bytas.

Äldre version
Kontrollera att ventilspindeln i motståndsvarningen
(A in nedanstående illustration) är försedd med ett
sexkants nyckelgrepp.

A
Ny version

Äldre version

Spiromatic helmask
Ny version, med
sexkants grepp

Kontrollera samtidigt att backventilhållaren är av
den större typen med en rektangulär hållare i mitten (se bild nedan).

Äldre version

Rund hållare



Rektangulär
hållare
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QS PLUGG-IN REGULATOR / VISSLA

S-MASK

QS-apparatens regulator och varningsvissla är av
s.k. plugg-in utförande. De har båda samma typ av
högtryckstätning mot samlingsstycket.

Skall vara försedd med röda backventilskivor av
silikon.
Röd

- O-ringsspåren skall vara 2,8 millimeter breda.
- Tätningen skall bestå av en kombination av en
svart bred stödring och en svart bred o-ring på
var sida av högtrycksanslutningen.
2,8 mm

Manometer
Manometrar med plasthus bör bytas ut mot manometrar med metallhus.
- Regulatorn skall vara försedd med säkerhetsventil,
pluggat hål får inte förekomma.

Metall

Plast

REVITOX-ventil
ÄLDRE TYPER AV PLUGG-IN Enheter

Ventilen bör vara försedd med skyddsring runt den
gröna knappen.

Äldre typer av plugg-in enheter, med smalt o-ringsspår (ca 2,0 mm), skall bytas mot senaste version.
Detta för att dessa äldre delar ej längre lagerförs
eller underhålls.

Skyddsring
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MELLANTRYCKSSLANGAR

Märkning typ "P87"

Mellantrycksslangar som är äldre än 15 år, räknat
från slangens tillverkningsdatum skall inte användas.
- Kontrollera därför tillverkningsdatum för slangarna i systemet. För att andningsapparaten skall
kvalificera sig för en 10-årig serviceperiod får
slangarna, vid servicetillfället, inte vara äldre än
max 5 år.
Märkningen av tillverkningsdatum kan se ut på
olika sätt, beroende på slangtyp och tillverkningsperiod.
Exempel:
"P87" = P + ÅRTAL (två siffror) = 1987

Märkningen återfinns på vissa slangar i båda ändar
av slangen, och i vissa fall endast i den ena änden.
Nedan förklaras de vanligast förekommande märkningssätten.

Märkning typ "IS 086"

Märkning av typ "P1"

Exempel:
"IS 086" = IS + ÅRTAL (två siffror) + BATCHNR
(en siffra)���
= 2008 batch 6

Exempel:
"P1" = P + ÅR på 80-talet = 1981
(Denna märkning förekom endast under 1980-talet. "P2" = 1982, "P3" = 1983, "P4" = 1984.)

Märkning typ "0948"

Exempel:
"0948" = ÅRTAL (två siffror) + VECKONR (två
siffror)���
= 2009 vecka 48

10

11

Serie3

Serie2

Typav
smutsskydd?

Typav
stoppring&
fjädrar?
Typav
smutsskydd?

Byttill
smutsskyddmed
avluftningshål*
(Rek.åtgärd)

OKför10Ͳ
årsintervall

Utanhål

Med
avluftningshål

Byttillstoppring
medfasning
och/ellertill
dubblafjädrar*

Äldreversion,ej
fasadstoppring
och/ellermed
enkelfjäder

Nyversion,med
fasadstoppring
ochdubbla
fjädrar

OKför10Ͳ
årsintervall

Byttillny
regulator
avtyp
”Serie3”*

OKför10Ͳ
årsintervall

Med
avluftningshål

Utanhål

Typav
smutsskydd?
Med
avluftningshål

OKför10Ͳ
årsintervall

OKför10Ͳ
årsintervall

OKför10Ͳ
årsintervall

Utanhål

Byttill
smutsskyddmed
avluftningshål*
(Rek.åtgärd)

Byttill
smutsskyddmed
avluftningshål*
(Rek.åtgärd)

Åtgärd

Frågaellerval

GULBOX=Åtgärd
(Ommanväljerattintegenomföradenaktuella
åtgärdenkvarstår6Ͳårsintervall.)

BLÅBOX=Frågaellerval

OK

Tvingandeåtgärd

OKför10Ͳ
årsintervall

GRÖNBOX=OKför10Ͳårsintervall

RÖDBOX=Tvingandeåtgärd
Måste görasoavsettvalavserviceintervall.

*Samtligadelarsombytsutmåsteersättasmeddelarlevereradeefter2008Ͳ01Ͳ01förattuppfyllakravenförövergångtill10Ͳårsintervall.

Typav
regulator?

Serie1

Kanej
uppͲ
graderas

SPIROMATICregulatorenhet
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3 Flödesscheman

12

Nytyp

Typav
ventilspindel
?
Nyversion,
medurtagför
sexkantsnyckel

Äldremodell,
utanurtagför
sexkantsnyckel

Typav
ventilspindel
?

OKför10Ͳ
årsintervall

Byttillny
ventilͲ
spindel*

Nyversion,
medurtagför
sexkantsnyckel

OKför10Ͳ
årsintervall

OKför10Ͳ
årsintervall

Byttillny
ventilͲ
spindel*

OKför10Ͳ
årsintervall

Åtgärd

Frågaellerval

GULBOX=Åtgärd
(Ommanväljerattintegenomföraden
aktuellaåtgärdenkvarstår6Ͳårsintervall.)

BLÅBOX=Frågaellerval

OK

Tvingandeåtgärd

GRÖNBOX=OKför10Ͳårsintervall

RÖDBOX=Tvingandeåtgärd
Måste görasoavsettvalavserviceintervall.

*Samtligadelarsombytsutmåsteersättasmeddelarlevereradeefter2008Ͳ01Ͳ01förattuppfyllakravenförövergångtill10Ͳårsintervall.

Typav
vred,fjäder&
kronmutter?

Äldretyp

Byttillnya
typenavvred,
fjäder&
kronmutter*

Äldremodell,
utanurtagför
sexkantsnyckel

SPIROMATICvarningsenhetmed
motståndsvarning
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Nytyp

OKför
10Ͳårsintervall

Bythela
varningsenheten*

OKför
10Ͳårsintervall

Åtgärd

Frågaellerval

GULBOX=Åtgärd
(Ommanväljerattintegenomföraden
aktuellaåtgärdenkvarstår6Ͳårsintervall.)

BLÅBOX=Frågaellerval

OK

Tvingandeåtgärd

GRÖNBOX=OKför10Ͳårsintervall

RÖDBOX=Tvingandeåtgärd
Måste görasoavsettvalavserviceintervall.

*Samtligadelarsombytsutmåsteersättasmeddelarlevereradeefter2008Ͳ01Ͳ01förattuppfyllakravenförövergångtill10Ͳårsintervall.

Typavvissla?

Äldretyp

SPIROMATICvarningsenhetmedvissla
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Nytypmedlåga
invändigarillor

OKför
10Ͳårsintervall

Bytventilhus*

OKför
10Ͳårsintervall

Åtgärd

Frågaellerval

GULBOX=Åtgärd
(Ommanväljerattintegenomföraden
aktuellaåtgärdenkvarstår6Ͳårsintervall.)

BLÅBOX=Frågaellerval

OK

Tvingandeåtgärd

GRÖNBOX=OKför10Ͳårsintervall

RÖDBOX=Tvingandeåtgärd
Måste görasoavsettvalavserviceintervall.

*Samtligadelarsombytsutmåsteersättasmeddelarlevereradeefter2008Ͳ01Ͳ01förattuppfyllakravenförövergångtill10Ͳårsintervall.

Typavventilhus?

Äldretypmedhöga
invändigarillor

SPIROMATICandningsventil
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OKför
10Ͳårsintervall

Rektangulär
mittdel
avhållaren

OKför
10Ͳårsintervall

Åtgärd

Frågaellerval

GULBOX=Åtgärd
(Ommanväljerattintegenomföraden
aktuellaåtgärdenkvarstår6Ͳårsintervall.)

BLÅBOX=Frågaellerval

OK

Tvingandeåtgärd

GRÖNBOX=OKför10Ͳårsintervall

RÖDBOX=Tvingandeåtgärd
Måste görasoavsettvalavserviceintervall.

*Samtligadelarsombytsutmåsteersättasmeddelarlevereradeefter2008Ͳ01Ͳ01förattuppfyllakravenförövergångtill10Ͳårsintervall.

Typav
backventilshållare,
iinnermasken?

Byttillnytypav
backventilshållare*

Rundmittdel
avhållaren

SPIROMATICmask
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Brett
oͲringsspår
Harregulatorn
säkerhetsventil?

Bytregulator*

Ja

Nej,är
pluggad

OKför
10Ͳårsintervall

OKför
10Ͳårsintervall

Byttill
säkerhetsͲ
ventil*

OKför
10Ͳårsintervall

Åtgärd

Frågaellerval

GULBOX=Åtgärd
(Ommanväljerattintegenomföraden
aktuellaåtgärdenkvarstår6Ͳårsintervall.)

BLÅBOX=Frågaellerval

OK

Tvingandeåtgärd

GRÖNBOX=OKför10Ͳårsintervall

RÖDBOX=Tvingandeåtgärd
Måste görasoavsettvalavserviceintervall.

*Samtligadelarsombytsutmåsteersättasmeddelarlevereradeefter2008Ͳ01Ͳ01förattuppfyllakravenförövergångtill10Ͳårsintervall.

Typav
högtrycksͲ
tätning?

Smalt
oͲringsspår

QSinsticksregulator (”PluggͲin”)
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BrettOͲringsspår

OKför
10Ͳårsintervall

Bytvissla*

OKför
10Ͳårsintervall

Åtgärd

Frågaellerval

GULBOX=Åtgärd
(Ommanväljerattintegenomföraden
aktuellaåtgärdenkvarstår6Ͳårsintervall.)

BLÅBOX=Frågaellerval

OK

Tvingandeåtgärd

GRÖNBOX=OKför10Ͳårsintervall

RÖDBOX=Tvingandeåtgärd
Måste görasoavsettvalavserviceintervall.

*Samtligadelarsombytsutmåsteersättasmeddelarlevereradeefter2008Ͳ01Ͳ01förattuppfyllakravenförövergångtill10Ͳårsintervall.

Typav
högtryckstätning?

SmaltOͲringsspår

QSvarningsvissla
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OKför
10Ͳårsintervall

Rödaventilskivor
isilikon

OKför
10Ͳårsintervall

Åtgärd

Frågaellerval

GULBOX=Åtgärd
(Ommanväljerattintegenomföraden
aktuellaåtgärdenkvarstår6Ͳårsintervall.)

BLÅBOX=Frågaellerval

OK

Tvingandeåtgärd

GRÖNBOX=OKför10Ͳårsintervall

RÖDBOX=Tvingandeåtgärd
Måste görasoavsettvalavserviceintervall.

*Samtligadelarsombytsutmåsteersättasmeddelarlevereradeefter2008Ͳ01Ͳ01förattuppfyllakravenförövergångtill10Ͳårsintervall.

Typav
backventilskivor,
iinnermasken?

Byttillnyaröda
ventilskivor*

Ljusbruna
ventilskivor

SͲmask
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