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POSTOPEK

Korak

Izberite ustrezen tip in
velikost pakerja SAVA.

1

POSTOPEK
Preglejte in pripravite
na mestu sanacije: vir
zraka, paker, regulator
in dovodne cevi.

Korak

2

POSTOPEK

Korak

Očistite cev, v kateri bo
potekala sanacija.

3

POSTOPEK
Povežite vir zraka in
regulator na paker SAVA
ter paker napihnite, da
zavzame svoj osnovni
položaj – je cilindrične
oblike, vendar NI
raztegnjen.

Korak

4

POSTOPEK

OPOZORILO
Ko izbirate paker SAVA, vedno upoštevajte
tabelo tehničnih podatkov ter zahtevani tip
pakerja SAVA.

Korak

8

Nosilni paker SAVA
napihnite do zahtevanega
tlaka.

Korak

5

2.

POSTOPEK
Na klobuk namestite
namensko PVC zaščito. Na
nosilni paker SAVA
namestite zaščitno folijo,
ko je klobuk že zaščiten z
namensko PVC zaščito.

Paker SAVA in ostalo opremo pred uporabo
temeljito preglejte.
Uporaba poškodovanega izdelka ali opreme je
nevarna. Poškodovane izdelke ali opremo je
treba odstraniti in zamenjati.

OPOZORILO
Še tako majhni ostri delci, ki v cevi ostanejo po
neustreznem čiščenju, lahko trajno poškodujejo
paker SAVA.

POSTOPEK
Korak

9

Korak

10

OPOZORILO
Za polnjenje pakerja SAVA vedno uporabljajte
regulator ustreznega tlačnega razreda. Varnostni
ventil regulatorja mora popolnoma ustrezati
delovnem tlaku v pakerju.

Klobuk napihnite do
zahtevanega tlaka.

POSTOPEK
Med delom stalno
preverjajte tlak v pakerju
SAVA in nameščenem
klobuku.

POSTOPEK
Korak

11

Po zaključeni sanaciji
sprostite tlak iz klobuka.

OPOZORILO
Zaščitna folija mora biti enakomerno nameščena
preko celotne površine pakerja in klobuka.
Odsvetujemo, da na paker nanašate kakršnokoli
mast, ker paker nanjo mogoče ni odporen!

Korak

Sprostite tlak iz pakerja
SAVA in ga odstranite iz
cevi.
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POSTOPEK
Korak

6

POSTOPEK
Ko sta tako paker SAVA kot
klobuk zaščitena, nanju
nanesite vlakna s smolo.

POSTOPEK
Korak

7

Paker SAVA vstavite v cev.
Pred začetkom vstavljanja
klobuk upognite v nasprotno
smer. Paker SAVA natančno
uravnajte poleg stranskega
priključka.

Zadrževanje oseb v bližini pakerja SAVA, ki je
pod tlakom, je prepovedano!
Nikoli ne prekoračite nazivnega delovnega tlaka
v pakerju SAVA.

OPOZORILO

POSTOPEK
1.

OPOZORILO

OPOZORILO
Upoštevajte navodila za uporabo smol za sanacijo
cevovodov.

Korak

13

OPOZORILO
Ko paker SAVA vstavljate v cev, poskrbite, da se
njegova s smolo prevlečena površina na vleče po
cevi.
Paker SAVA namestite vodoravno na sredino
preseka cevi. Upoštevajte spodnja navodila za
vstavljanje pakerjev.

Korak

14

Izpraznjeni nosilni paker
SAVA s klobukom ter ostalo
opremo po uporabi očistite
in shranite skladno z
navodili.

POSTOPEK
Nosilni paker SAVA, klobuk
in ostalo opremo natančno
preglejte.

OPOZORILO
Zadrževanje oseb v bližini pakerja SAVA, ki je
pod tlakom, je prepovedano!
Nikoli ne prekoračite nazivnega delovnega tlaka
v klobuku SAVA.

OPOZORILO
Če opazite, da se je tlak v pakerju SAVA ali
klobuku spremenil, ga prilagodite na zahtevano
vrednost, vendar nikoli ne prekoračite
predpisanega delovnega tlaka.

OPOZORILO
Če paker SAVA ni ustrezno zaščiten, se med
sanacijo cevi lahko prilepi na strjeno smolo. Če
ga iz cevi odstranite s silo, lahko pride do
poškodb izdelka.

OPOZORILO
Nosilni paker SAVA lahko začnete prazniti šele, ko
je klobuk popolnoma izpraznjen. Pred praznjenjem
pakerja SAVA sprostite morebiten zastojni tlak. Če
nosilni paker SAVA ni ustrezno zaščiten, se med
sanacijo cevi lahko prilepi na strjeno smolo. Če
ga iz cevi odstranite s silo, lahko pride do
poškodb izdelka. Šele ko je nosilni paker SAVA
popolnom izpraznjen, ga odstranite iz cevi.

OPOZORILO
Upoštevajte navodila za čiščenje in hrambo
pakerjev SAVA.

OPOZORILO
Poškodovane izdelke ali opremo odstranite iz
uporabe in zamenjajte.
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Neupoštevanje navodil lahko privede do nastanka različnih poškodb. Pred uporabo izdelka preberite tudi
daljšo različico navodil za uporabo, ki so na voljo na:

www.savatech.eu/environmental-protection-and-rescue/manuals

www.savatech.com/manuals

OSEBNA VAROVALNA OPREMA:

Med delom s pakerji SAVA vedno uporabljajte ustrezno osebno varovalno opremo, kot so
zaščitna obleka, zaščitna čelada, varovalna očala, zaščitne rokavice, obutev in zaščita
sluha.

OPOZORILA:

Temperaturno območje uporabe je od –20 do +80 °C. Uporaba izdelka pri temperaturah pod –20 °C,
vendar ne pod –40 °C, je omejena na največ 1 uro, pri temperaturah nad +80 °C pa na 30 minut, vendar
ne sme preseči 100 °C.

Standardna izvedba pakerjev SAVA NI primerna za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi.

Uporaba odprtega ognja in kajenje sta med uporabo pakerja SAVA prepovedana.

IZBIRA USTREZNEGA PAKERJA SAVA:

Ko izbirate paker SAVA, upoštevajte tabele tehničnih podatkov in etikete na izdelkih.

Pakerji SAVA niso odporni na vse vrste kemikalij. Upoštevajte tabelo odpornosti gumenih materialov oz. se o
lastnostih izdelka posvetujte s proizvajalcem.
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