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Σ ιζε: 35∀ Η ξ 20.5∀ Ω  ξ15∀  ∆ (Ηαν δ λε  χο λλαπ σ εδ )      

Ω ειγ ητ: 41 λβ σ .

Φραµε: Στεελ (π ο ωδ ερ χο ατ)

Χψλινδερ Σ τραπσ : Φο υ ρ (4) αδ ϕυ σ ταβ λε  

Ω ηιπ Ασ σ εµβλιεσ : 5000π σ ι (345 β αρ) ρα τεδ  4:1 σ αφε τψ  φαχ το ρ

Β λεεδερ ςαλϖεσ : Α λλο ωσ  δ επ ρεσ σ υ ριζα τιο ν  ο φ η αν δ  τιγ η τ ν υ τ 

Χηεχκ  ςαλϖεσ : Α λλο ωσ  ιν δ επ εν δ εν τ χψ λιν δ ερ ο π ερατιο ν  

Λοω Πρεσ σ υρε 

Ω ηισ τλε:

Πν ευ µατιχ  − σ ε τ  α τ  απ π ρο ξιµατελψ  500π σ ι 

(34.5 β αρ) δ εσ χεν δ ιν γ  π ρεσ σ υ ρε

Πριµαρψ Ρεγ υλατορ:

0 − 5500π σ ι (379 β αρ) ιν λε τ                                  

0 − 125π σ ι (8.6 β αρ) δ ισ χη αργ ε

Πριµαρψ Ρεγ υλατορ  

Φλοω Ρατε:

80χφµ (2260 ΛΠΜ ) ≅  125π σ ι (8.6 β αρ) 

δ ισ χη αργ ε  π ρεσ σ υ ρε

Σ εχονδαρψ 

Ρεγ υλατορ 

Πρεσ σ υρε:

0 − 300π σ ι (20.6 β αρ) ιν λε τ                                   

0 − 125 π σ ι (8.6 β αρ) δ ισ χη αργ ε

Σ εχονδαρψ 

Ρεγ υλατορ

Φλοω Ρατε:

0−125π σ ι ιν λε τ;0−125π σ ι ο υ τλε τ                            

Μινιµυµ φλοω ρατε: 5 χφµ≅  1 0 0 πσ ι ινλετ 

πρεσ σ υρε ανδ 8 0  πσ ι ουτλετ                    

Μαξιµυµ φλοω ρατε: 1 8 χφµ≅ 1 0 0 πσ ι ινλετ 

πρεσ σ υρε ανδ 7 0  ουτλετ

Ρελιεφ ςαλϖε: 125π σ ι (8.6 β αρ) Α ΣΜ Ε π ρεσ ετ

Αιρ ∆ισ τριβυτιον: Φο υ ρ (4) θ υ ιχκ χο ν ν εχτ φιτ τ ιν γ σ

Ιντρινσ ιχαλλψ Σ αφε: Νο  ελεχτρο ν ιχ  δ εϖ ιχεσ  

Σπεχιφιχατιονσ
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ΣΤΕΠ 1)

Ινσταλλ χψλινδερσ ον χαρτ.  Σεχυρε χψλινδερσ βψ τιγητενινγ τηε στραπσ ατ τηε βυχκλε

ανδ µατε τηε ϖελχρο σεχτιονσ το πρεϖεντ σλιππινγ.  2216πσι (153 βαρ) ορ 4500πσι

(310 βαρ) χψλινδερσ χαν βε υσεδ.

ΣΤΕΠ 2)

Ινσταλλ υνιϖερσαλ ΧΓΑ−347 ηανδ τιγητ νυτσ το τηε χψλινδερ ϖαλϖεσ ανδ τιγητεν.

Ινσυρε βοτη βλεεδερ ϖαλϖεσ αρε χλοσεδ βψ τυρνινγ φυλλψ χλοχκωισε.

ΣΤΕΠ 3)

Οπεν ονε χψλινδερ.

ΣΤΕΠ 4)

Ινδεξ τηε σελεχτορ ϖαλϖε σο τηατ ιτ ποιντσ το τηε οπεν χψλινδερ.  Ατ τηισ τιµε, τηε

λοω πρεσσυρε ωαρνινγ αλαρµ ωιλλ σουνδ υντιλ ιτ σετσ ιτσελφ ατ αππροξιµατελψ

1000πσι (69 βαρ).  Χηεχκ ρεαδινγ ον γαυγε το ϖεριφψ τηατ ιτ ισ φυλλ.  Χλοσε τηε

χψλινδερ

Σετυπ/Οπερατιον

ΣΤΡΑΠ

ΒΛΕΕ∆ΕΡ ςΑΛςΕΣ

ΗΑΝ∆

ΤΙΓΗΤ

ΣΕΛΕΧΤΟΡ ςΑΛςΕ
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ΡΕΛΙΕΦ  ςΑΛςΕ

ΣΤΕΠ 5)            ΛΟΩ ΠΡΕΣΣΥΡΕ ΑΛΑΡΜ ΤΕΣΤ

Σετ τηε ρεθυιρεδ ρεσπιρατορ πρεσσυρε ωιτη τηε ρεγυλατορ χοντρολ κνοβ

ανδ βλεεδ τηε πρεσσυρε ατ ειτηερ τηε ρελιεφ ϖαλϖε ορ βψ παρτιαλλψ

ενγαγινγ α µαλε πλυγ ιντο ονε οφ τηε ρεσπιρατορ χουπλινγσ.  Τηισ

δεπρεσσυριζεσ τηε µανιφολδ ανδ σιµυλατεσ λοω χψλινδερ πρεσσυρε.

Τηε λοω πρεσσυρε ωαρνινγ αλαρµ ωιλλ σουνδ ατ αππροξιµατελψ

500πσι (35βαρ).

ΣΤΕΠ 6)

Ινδεξ τηε σελεχτορ ϖαλϖε τοωαρδ τηε οτηερ χψλινδερ ανδ οπεν τηε

χψλινδερ ϖαλϖε. Ατ τηισ τιµε τηε λοω πρεσσυρε ωαρνινγ αλαρµ ωιλλ

ρεσουνδ υντιλ ιτ σετσ ιτσελφ ατ αππροξιµατελψ 1000πσι (69 βαρ).  Χηεχκ

ρεαδινγ ον γαυγε το ϖεριφψ χψλινδερ ισ φυλλ.  Ειτηερ χψλινδερ χαν

νοω βε σελεχτεδ φορ οπερατιον.

Οπτιοναλ

Ινσταλλ ηιγη πρεσσυρε χοννεχτ ωηιπ το αυξιλιαρψ ινλετ πορτ (ΧΓΑ−

347).  Τηισ στεπ χαν βε δονε αφτερ Στεπ 6 ορ ανψτιµε δυρινγ τηε

οπερατιον οφ τηε σψστεµ. Τηισ αυξιλιαρψ ινλετ πορτ ισ νοτ χοντρολλεδ

βψ τηε σελεχτορ ϖαλϖε. Αυξιλιαρψ ινλετ αιρ διρεχτλψ φεεδσ τηε ρεγυλα−

τορ σψστεµ.

ΣΤΕΠ 7)

Χουπλε ρεσπιρατορσ ανδ λενγτησ οφ ηοσεσ  το τηε µανιφολδ ανδ ρεαδ−

ϕυστ πρεσσυρε ρεγυλατορ ιφ νεχεσσαρψ.  Τηε σψστεµ ισ νοω οπερα−

τιοναλ.

Οπτιοναλ

Ιφ πνευµατιχ εθυιπµεντ ισ το βε υσεδ ωηιχη ρεθυιρεσ α διφφερεντ

πρεσσυρε τηαν τηε ρεσπιρατορσ, σετ τηε σεχονδαρψ λοω πρεσσυρε ρεγυ−

λατορ αχχορδινγλψ.  Τηισ ισ α λοχκινγ ρεγυλατορ; πυση το λοχκ, πυλλ

το υνλοχκ.

ΡΕΣΠΙΡΑΤΟΡ

ΧΟΥΠΛΙΝΓ

ΑΥΞΙΛΙΑΡΨ ΙΝΛΕΤ

ΠΟΡΤ

ΡΕΓΥΛΑΤΟΡ

ΧΟΝΤΡΟΛ ΚΝΟΒ
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Σηυτδοων
Μακε συρε αλλ περσοννελ ηαϖε εγρεσσεδ τηε ηαζαρδουσ αρεα ανδ ηαϖε δισχοννεχτεδ φροµ τηε

βρεατηινγ αιρ σψστεµ.

1)Χλοσε χψλινδερ ϖαλϖεσ.

2)∆επρεσσυριζε µανιφολδ βψ πυλλινγ τηε ρελιεφ ϖαλϖε ρινγ.

3)Χλοσε τηε ρεγυλατορ βψ τυρνινγ τηε χοντρολ κνοβ χουντερχλοχκωισε.

4)  ∆ισχοννεχτ αιρλινε ηοσεσ ανδ ρεινσταλλ δυστ χαπσ.

5) Ρεµοϖε χοννεχτιονσ φροµ χψλινδερσ ανδ ρεινσταλλ χψλινδερ ϖαλϖε χοϖερσ (ιφ αππλιχαβλε).

Ηιγη Πρεσσυρε Αιρλινε Γενεραλ Μαιντενανχε

& Ινσπεχτιον

Μοντηλψ

1.  Χηεχκ ρεγυλατορσ, γαυγεσ, ανδ ϖαλϖεσ φορ εξτερναλ λεακαγε.

2.  Ινσπεχτ χψλινδερ ϖαλϖεσ φορ προπερ χλοσυρε.

3.  Χηεχκ χψλινδερ πιγταιλσ φορ χλεανλινεσσ, φλεξιβιλιτψ, ωεαρ, λεακαγε, βλιστερσ ον ηοσε, τηρεαδ

    δαµαγε, ανδ Ο−ρινγσ ον ΧΓΑ φιττινγσ.  Ρεπλαχε δαµαγεδ ιτεµσ ιµµεδιατελψ.

Αννυαλλψ

1.  Χηεχκ ρελιεφ ϖαλϖε∋σ πρεσσυρε σεττινγ.

2.  Χηεχκ ρεγυλατορ φυνχτιον βψ οπενινγ ανδ χλοσινγ ρεγυλατορ ϖαλϖε κνοβ φυλλψ.

Εϖερψ 4 ψεαρσ

1.  Ρεπλαχε αλλ φλεξιβλε πιγταιλσ − χονσυλτ φαχτορψ.

Χψλινδερ Χηανγε

Ωηεν τηε χψλινδερ ιν υσε ηασ βεεν δεπλετεδ το αππροξιµατελψ 500πσι (35βαρ), τηε λοω πρεσσυρε

ωαρνινγ αλαρµ ωιλλ σουνδ ινδιχατινγ τηατ τηε χψλινδερ νεεδσ το βε ρεπλαχεδ.

Το χηανγε α χψλινδερ ωηιλε τηε χαρτ ισ στιλλ ιν υσε:

1) Οπεν τηε σεχονδ χψλινδερ ανδ νοτε τηε γαυγε πρεσσυρε το ασσυρε τηατ ιτ ισ φυλλ.

2) Ινδεξ τηε σελεχτορ ϖαλϖε τοωαρδσ τηε φυλλ χψλινδερ.

3) Χλοσε τηε δραινεδ χψλινδερ ϖαλϖε ανδ οπεν τηε χορρεσπονδινγ βλεεδερ ϖαλϖε το ρελιεϖε

               πρεσσυρε ον τηε ηανδ τιγητ νυτ.

4) Ρεµοϖε τηε δραινεδ χψλινδερ ανδ ινσταλλ α φυλλ χψλινδερ ιν ιτσ πλαχε. Χοννεχτ τηε ΧΓΑ−347

    ηανδ τιγητ νυτ το τηε χψλινδερ ϖαλϖε, χλοσε τηε βλεεδερ ϖαλϖε ον τηε χοννεχτ ωηιπ. Ιτ ισ

               νοω ρεαδψ φορ υσε ωηεν τηε οτηερ χψλινδερ πρεσσυρε δεσχενδσ το 500πσι ορ λοωερ.

Νοτε: Τηε σψστεµ ισ εθυιππεδ ωιτη χηεχκ ϖαλϖεσ τηατ ωιλλ πρεϖεντ βαχκ φλοω φροµ τηε οτηερ χψλιν

          δερ ιν υσε.
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Ωαρραντψ ∆ισχλαιµερ
Αιρ Σψστεµσ� µανυφαχτυρεδ εθυιπµεντ ισ ωαρραντεδ το τηε οριγιναλ υσερ αγαινστ δεφεχτσ ιν ωορκµαν−
σηιπ ορ µατεριαλσ υνδερ νορµαλ υσε φορ ονε ψεαρ αφτερ δατε οφ πυρχηασε.  Ανψ παρτ ωηιχη ισ δετερ−
µινεδ βψ Αιρ Σψστεµσ το βε δεφεχτιϖε ιν µατεριαλ ορ ωορκµανσηιπ ωιλλ βε, ασ τηε εξχλυσιϖε ρεµεδψ,
ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ Σψστεµσ� οπτιον.  Τηισ ωαρραντψ δοεσ νοτ αππλψ το ελεχτριχαλ σψστεµσ ορ
ελεχτρονιχ χοµπονεντσ.  Ελεχτριχαλ παρτσ αρε ωαρραντεδ, το τηε οριγιναλ υσερ, φορ 90 δαψσ φροµ τηε
δατε οφ σαλε.  ∆υρινγ τηε ωαρραντψ περιοδ, ελεχτριχαλ χοµπονεντσ ωιλλ βε ρεπαιρεδ ορ ρεπλαχεδ ατ Αιρ
Σψστεµσ� οπτιον.
ΝΟ ΟΤΗΕΡ ΩΑΡΡΑΝΤΨ, ΕΞΠΡΕΣΣΕ∆ ΟΡ ΙΜΠΛΙΕ∆, ΑΣ ΤΟ ∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ, ΘΥΑΛ−
ΙΤΨ, ΜΕΡΧΗΑΝΤΑΒΙΛΙΤΨ, ΦΙΤΝΕΣΣ ΦΟΡ Α ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡ ΠΥΡΠΟΣΕ, ΟΡ ΑΝΨ
ΟΤΗΕΡ ΜΑΤΤΕΡ ΙΣ ΓΙςΕΝ ΒΨ ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝ ΧΟΝΝΕΧΤΙΟΝ ΗΕΡΕΩΙΤΗ.  ΥΝ−
∆ΕΡ ΝΟ ΧΙΡΧΥΜΣΤΑΝΧΕΣ ΣΗΑΛΛ ΤΗΕ ΣΕΛΛΕΡ ΒΕ ΛΙΑΒΛΕ ΦΟΡ ΛΟΣΣ ΟΦ
ΠΡΟΦΙΤΣ, ΑΝΨ ΟΤΗΕΡ ∆ΙΡΕΧΤ ΟΡ ΙΝ∆ΙΡΕΧΤ ΧΟΣΤΣ, ΕΞΠΕΝΣΕΣ, ΛΟΣΣΕΣ ΟΡ
∆ΑΜΑΓΕΣ ΑΡΙΣΙΝΓ ΟΥΤ ΟΦ ∆ΕΦΕΧΤΣ ΙΝ, ΟΡ ΦΑΙΛΥΡΕ ΟΦ ΤΗΕ ΠΡΟ∆ΥΧΤ ΟΡ
ΑΝΨ ΠΑΡΤ ΤΗΕΡΕΟΦ.
Τηε πυρχηασερ σηαλλ βε σολελψ ρεσπονσιβλε φορ χοµπλιανχε ωιτη αλλ αππλιχαβλε Φεδεραλ, Στατε ανδ
Λοχαλ ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ.  Αλτηουγη Αιρ Σψστεµσ Ιντερνατιοναλ βελιεϖεσ τηατ ιτσ
προδυχτσ, ιφ οπερατεδ ανδ µαινταινεδ ασ σηιππεδ φροµ τηε φαχτορψ ανδ ιν αχχορδανχε ωιτη ουρ �οπ−
ερατιονσ µανυαλ�, χονφορµ το ΟΣΗΑ ανδ/ορ ΜΣΗΑ ρεθυιρεµεντσ, τηερε αρε νο ιµπλιεδ ορ εξπρεσσεδ
ωαρραντιεσ οφ συχη χοµπλιανχε εξτενδινγ βεψονδ τηε λιµιτεδ ωαρραντψ δεσχριβεδ ηερειν.  Προδυχτ
δεσιγνσ ανδ σπεχιφιχατιονσ αρε συβϕεχτ το χηανγε ωιτηουτ νοτιχε.  Ρεϖ 2 12/98

Αιρ λεακσ αρε νοτ χοϖερεδ υνδερ ωαρραντψ εξχεπτ ωηεν τηεψ ρεσυλτ φροµ α δεφεχτιϖε σψστεµ
χοµπονεντ, ι.ε. αν ον/οφφ ϖαλϖε ορ ρεγυλατορ ορ υπον ινιτιαλ δελιϖερψ δυε το ποορ ωορκµαν−
σηιπ.  Αιρ λεακσ δυε το ποορ δελιϖερψ ορ δαµαγε ωιλλ βε χοϖερεδ υνδερ δελιϖερψ χλαιµσ.  Μινορ
αιρ λεακσ αρε παρτ οφ ρουτινε σερϖιχε ανδ µαιντενανχε ανδ αρε τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ τηε χυσ−
τοµερ ϕυστ ασ αρε φιλτερσ ανδ οιλ χηανγεσ.


