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Obecně 

Lahve jsou vyrobeny dle direktivy 97/23/EC.  

Technická data:  

Typ R0300-R13401403720 

Provozní tlak 300 bar 

Zkušební tlak 450 bar 

Provozní teplota -50°C  +65°C 

Kapacita 6L 

Materiál CrMo-Steel 

Norma konstrukce ISO 9809-2, EN 1964-2 

Použití K dýchacím přístrojům 

 

 

Údržba 

Po použití láhve při urgentních nebo záchranářských operacích sejměte soupravu a 

zkontrolujte, zda láhev není poškozena. Láhev i součásti vyčistěte. Vnitřek lahve musí být 

důkladně vysušen vhodným postupem za teploty nepřekračující 300 °C. Nesestavujte 

dohromady, dokud všechny součástky dobře nevyschnou.  

 

Výměna ventilu 

Ventil musí být zajištěn v lahvi vhodným těsnícím materiálem. Optimální krouticí moment 

potřebný k těsnění musí být v souladu s EN ISO 13341.  

 

Skladování 

Krátkodobé (do šesti měsíců) 

Pevně uzavřete ventil láhve. V láhvi ponechte určitý tlak (2 až 3 bary). Upevněte láhev a 

soupravu tak, aby se nemohla volně kutálet, převrátit nebo spadnout. Skladujte při pokojové 

teplotě na suchém místě mimo dosah chemikálií, umělých zdrojů tepla a prostředí 

způsobujících korozi. 

 

Dlouhodobé 

Před dlouhodobým skladováním by měl být z prázdné láhve odstraněn ventil. Umyjte ventil 

zevnitř i zvnějšku čerstvou tekoucí vodou, propláchněte jej destilovanou nebo dejonizovanou 

vodou a pak důkladně vysušte (uvnitř i zvnějšku). Vizuálně zkomolujte vnitřní povrchy. 

Instalujte ventil a těsnicí kroužek podle doporučení výrobce dýchacího přístroje.  
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Láhve s ventilem skladujte při pokojové teplotě v suchém prostředí ve vzpřímené nebo 

horizontální poloze. Ventil je třeba řádně chránit, jinak by se mohl poškodit. Vždy skladujte 

s určitým přetlakem uvnitř soupravy lahve s ventilem (od 2 do 3 barů). Skladujte při pokojové 

teplotě na suchém místě, mimo dosah chemikálií, umělých zdrojů tepla a prostředí 

způsobujících korozi. 

 

Manipulace 

Láhve by se nikdy neměly tahat, upustit na zem a nemělo by se s nimi manipulovat hrubým 

způsobem. Při transportu lahví zajistěte, aby byl chráněn ventil a aby byla láhev dobře 

upevněna. Láhve pro dýchací přístroje by se při transportu neměly volně kutálet, převracet 

ani upadnout na zem. Zajistěte láhve v chráněné poloze, aby do nich nenarážel a 

nepoškozoval je ostatní náklad. 

 

Zkoušky 

Za účelem zajištění bezpečnosti provozu, musí být láhve periodicky podrobovány kontrole a 

zkoušení v souladu s normou ČSN EN 1968 příloha B. Láhev musí plánovitě spadat pod 

periodickou kontrolu a zkoušení ještě před uplynutím intervalu 5 let.  

Kontrola a zkoušení musí být provedena pouze oprávněnou osobou, která musí posoudit, že 

lahve jsou provozu schopné pro následné bezpečné použití.  

Následující operace tvoří požadavky pro kontrolu a zkoušení:  

- Identifikace lahve a příprava pro kontrolu a zkoušení 

- Vnější vizuální kontrola 

- Vnitřní vizuální kontrola 

- Doplňkové zkoušky 

- Tlaková zkouška nebo zkouška ultrazvukem 

- Kontrola ventilu 

- Dokončovací operace 

- Zamítnutí a vyjádření ke způsobilosti lahví k provozu. 

Po dokončených kontrolách a zkouškách musí být každá láhev trvale označena v souladu 

s EN 1089-1 datem současné kontroly spolu se značkou kontrolního orgánu nebo zkušebny.  

 

 


