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produktionsprocessen enligt EU-förordning 2016/425 modul C2 under övervakning av det notifierade organet SGS

VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET OCH ANMÄRKNINGAR
Var uppmärksam på följande symboler när de visas i detta dokument. De anger viktig information och råd.

!

VARNING: ANGER VIKTIG INFORMATION SOM KAN LEDA TILL SKADOR ELLER
DÖDSFALL OM DEN IGNORERAS.
FÖRSIKTIGHET: ANGER INFORMATION SOM KOMMER ATT HJÄLPA DIG ATT
UNDVIKA SKADOR PÅ PRODUKTEN, FELAKTIG MONTERING ELLER RISKFYLLDA
OMSTÄNDIGHETER.
ANMÄRKNING: anger tips och råd.
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ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION
UTLÅTANDEN + VARNINGAR

!

VARNING: ANVÄNDNING AV PRISM 2-HANDBOKEN
Denna handbok ska användas tillsammans med Display- och elektronikhandboken för den elektronikversion som
din PRISM 2 är utrustad med. Den aktuella versionen kan hittas på www.hollisrebreathers.com.
Denna användarhandbok innehåller inte och är inte heller avsedd att innehålla någon typ av information
som är nödvändig för att på ett säkert sätt dyka med någon typ av SCUBA-utrustning. Den är endast designad
som en guide för korrekt montering, drift, underhåll och fältservice av Hollis PRISM 2 CCR. Den ersätter
INTE instruktörsledd utbildning från en erkänd dykutbildning eller dess associerade utbildningshandböcker
och material. Denna användarhandbok är endast avsedd för att användas som ett typspecifikt tillägg till sådan
utbildning och material, samt som en referens. Denna handbok kan inte användas som en ersättningguide för
någon annan typ av SCUBA-utrustning.

!

VARNING: ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION

Ingen person ska andas från, eller försöka använda på något sätt, en Hollis PRISM 2
Rebreather, eller någon del av den, utan att tidigare genomfört en passande Hollis-certifierad
utbildningskurs.
Ingen PRISM 2-dykare bör heller använda en Hollis PRISM 2 utan direkt ledning av en Hollis-instruktör innan
det att de en behärskar korrekt montering och användning av Hollis PRISM 2 Rebreather. Detta inkluderar nya
PRISM 2-dykare såväl som certifierade PRISM 2-dykare som har varit borta under en längre tid och som kan
dra nytta av en instruktörsledd uppfriskningskurs för att återigen behärska handhavande av Hollis PRISM 2.
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.
Din säkerhet under dykning med PRISM 2 är beroende av att du i varje stund känner till dina PPO2 (syrenivåer).
Detta kan enkelt göras genom att övervaka Heads Up-displayen och handledsdisplayen.

!

VARNING: FRÄTANDE MATERIAL
Det CO -absorberande materialet som används i scrubbern är alkaliskt frätande material. Vidtag åtgärder för att
skydda dig mot direktkontakt med lungor och hud. Dålig hantering av andningsloopen kan dessutom leda till att
vatten kommer i kontakt med det CO -absorberande materialet, vilket orsakar en "frätande cocktail" (en mycket
frätande vätska). Detta kan leda till allvarliga kemiska brännskador och vid inandning - drunkning. Korrekta
hanteringsprocesser, kontroller innan dyk, dyktekniker och underhåll minimerar denna risk.
2

2
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VARNING: SYRE UNDER HÖGT TRYCK
PRISM 2 använder flaskor, gasledningar, manometrar och andra apparater som kommer att innehålla rent syre
under högt tryck när de används. Endast syre är inte brandfarligt, men det främjar förbränning. Det är mycket
oxiderande och det kommer att reagera kraftigt med brännbara material. Syre under högt tryck kommer att
förstärka en brand eller en explosion, samt generera en stor mängd energi på kort tid.
Användare måste bibehålla alla delar av PRISM 2 som kan komma i kontakt med syre under högt tryck som
syrefria komponenter. Detta inkluderar regelbunden service av en Hollis servicetekniker, samt använda godkända
syrekompatibla smörjmedel på alla delar av gasleveranssystemet som kommer att ha kontakt med syre under
högt tryck.
Om någon del av det syrefria systemet kommer i kontakt med föroreningar eller av misstag fylls med något
annat ämne (inklusive sötvatten), så MÅSTE hela högtryckssystemet för syre servas av en auktoriserad PRISM
2-servicetekniker innan det används. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka brand eller explosion och leda till
allvarlig skada eller dödsfall.

!

VARNING: DESIGN OCH TESTNING
Hollis PRISM 2 har designats och testats, både i material och funktion för att fungera säkert och konsekvent i
många dykmiljöer. Du får inte ändra, lägga till, ta bort eller ändra formen på några funktionella delar på Hollis
PRISM 2. Du får dessutom ALDRIG byta ut någon del i Hollis PRISM 2 mot delar från tredje part som inte
testats och godkänts av Hollis för att användas med PRISM 2.
Detta inkluderar, men är inte begränsat till, slangar, andningsanordningar, elektronik, leveransanordningar
för andningsgas och dess beståndsdelar, tätningar, ventiler och dess beståndsdelar samt tätande ytor, lås,
flytanordningar, fyllnings- och tömningsmekanismer samt medhavda alternativa andningsanordningar.
Att ändra, lägga till, ta bort, ändra formen på eller byta ut någon del av Hollis PRISM 2 mot icke godkända delar
kan ha en negativ påverkan på andning, gasleverans eller CO -absorberande egenskaper hos Hollis PRISM 2 och
kan skapa en mycket oförutsägbar och farlig andningsanordning, vilket kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
2

Icke godkända ändringar på funktionella delar i PRISM 2 kommer automatiskt att ogiltigförklara alla
fabriksgarantier och inga reparationer eller servicearbeten kommer att utföras av en Hollis servicetekniker tills
det att, på ägarens bekostnad, den ändrade PRISM 2-enheten har återställts till fabriksspecifikationer av en Hollis
servicetekniker.
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VARNING: SPECIFIKA VARNINGAR FÖR DATOR/STYRENHET
Denna dator kan beräkna deco-stopp. Dessa beräkningar är prognoser av fysiologiska dekompressionskrav. Dyk
som kräver flera dekompressionssteg är betydligt mer riskfyllda än dyk som med goda marginaler hålls inom
direktuppstigningsgränserna.

Dykning med rebreather och/eller dykning med blandgas och/eller dykning med stegvis
dekompression och/eller dykning i inneslutande miljöer ökar drastiskt riskerna som associeras
med scuba-dykning.

!

VARNING: PROGRAMVARA DATOR
Riskera aldrig ditt liv genom att lita på en enskild informationskälla. Använd en sekundär dator eller tabeller.
Om du väljer att utföra mer riskfyllda dyk, skaffa dig lämplig utbildning och starta stegvis för att få erfarenhet.
Ha alltid en plan för att hantera felfunktioner. Automatiska system kan inte ersätta kunskap och utbildning. Ingen
teknologi kan hålla dig vid liv. Kunskap, skicklighet och väl intränade procedurer är ditt bästa försvar.

!

VARNING: NEDTYNGNING AV HOLLIS PRISM 2
Olikt en scuba-utrustning med öppen krets så kan andningskretsen på Hollis PRISM 2 vattenfyllas, vilket gör
att rebreathern snabbt får en negativ flytkraft på ca 8 kg (inkluderar inte vikter som adderats av användaren eller
offset av flytkraftskontroll). Det är dykarens ansvar att säkerställa att Hollis PRISM 2 aldrig är nedtyngd på ett
sätt så den installerade flytkraftsanordningen inte kan övervinna enhetens vattenfyllda vikt, plus alla av dykaren
tillagda vikter, och fortfarande kunna tillhandahålla tillräckligt med positiv flytkraft på ytan för att hålla dykaren
huvud väl över vattenytan.
Konsultera med din instruktör eller återförsäljare, eller ring direkt till Hollis fabrik, om du har frågor eller
problem. Om du inte kan bibehålla positiv flytkraft vid ytan med Hollis PRISM 2 i ett vattenfyllt tillstånd, så kan
detta leda till allvarlig skada eller dödsfall.

!

VARNING: RÄDDNINGSGAS
Dykaren måste alltid bära med sig räddningsgas, som tillhandahåller en lämplig mängd av säker
andningblandning, för att föra dykaren säkert till ytan från dykets alla positioner. Dykare kan förolyckas, och
det händer, från att underskatta sina räddningsbehov. Dykaren ska få detaljer, utbildning och material om hur
man väljer lämpliga gaser, volymer och räddningsutrustning från det godkända Hollis utbildningscenter och den
instruktör de valt ut.
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VARNING: RADIELL SCRUBBER SOM FYLLS AV ANVÄNDAREN
När detta skrivs så inkluderar inte Hollis PRISM 2 design någon typ av teknologi eller andra anordningar som
kan detektera eller varna om potentiellt farliga koldioxidnivåer (CO ) i andningskretsen.
2

Hollis PRISM 2 använder sig av en CO -scrubber med radiell design som packas av användaren. Endast CO absorberande material som testats och godkänts av Hollis får användas och de fabriksangivna användningstiderna
av scrubber får ALDRIG överskridas. Att överskrida användningstider som anges av fabriken för ett testat
material kommer eventuellt att leda till allvarliga skador eller dödsfall.
2

2

Det är mycket möjligt, pga. många orsaker som inkluderar men inte begränsas till: kanalisering, omgivande
temperatur, utmattning, skador, felaktig förvaring, eller (oavsett orsak), inert scrubber-material, att den kemiska
och termodynamiska reaktionen som krävs för att fånga CO -gaser inte sker som förväntat och resultera i en
möjligt dödligt nivå av CO -gaser kan inuti andningskretsen.
2

2

Du måste noggrant följa alla rekommendationer från instruktörer och tillverkaren för bruk och hantering av det
CO -absorberande materialet, aldrig använda ett CO -absorberande material om du inte kan verifiera att det kan
bibehålla absorberingen av CO och noggrant fylla den radiella scrubbern, samt genomföra en genomandning av
systemet före varje dyk, på det sätt som du lärde dig under utbildningen.
2

2

2

Du måste dessutom noggrant övervaka dig själv för symptom på möjlig CO -förgiftning när du andas från Hollis
PRISM 2, samt skifta till en öppen krets om några fysiska eller mentala symptom kan leda dig till att misstänka
förhöjda CO -nivåer i din andningskrets. Om du inte skiftar vid det första tecknet på problem så kan detta leda till
allvarliga skador eller dödsfall.
2

2

!

VARNING: ILLAMÅENDE OCH ANDNINGSKRETSEN
Införandet av biologiska fasta ämnen i DVS/BOV kan leda till blockering av de kritiska backventilerna vilket
orsakar en situation där färsk gas inte cirkuleras till dykaren, och som följd, förhöjda CO2-nivåer hos dykaren.
Illamående är dessutom ett välkänt symptom på felaktig gasblandning och/eller föroreningar. Om du skulle
börja känna dig illamående när du använder PRISM 2, så ska du snarast möjligt, på ett säkert sätt, skifta till en
räddningsanordning med öppen krets och avbryta dyket. Konsultera med din PRISM 2-instruktör för vidare
detaljer/utbildning.
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VARNING: LÄMPLIGA BATTERIER

ENDAST batterier av välkända varumärken (som t.ex. "Duracell" eller "Eveready") får användas för att driva
PRISM 2. Det har noterats att icke märkta eller lågprisbatterier skiftar kraftigt i materialkvalitet mellan olika
partier (och t.o.m. mellan batterier i samma parti!) Det är därför möjligt att de inte fungerar som förväntat,
eller klarar av att tillhandahålla den nödvändiga effekt som krävs för att driva PRISM 2-komponenter trots
spänningsnivåer som anges av en voltmeter.

Även fast icke märkta/lågprisbatterier är helt OK att använda i leksaker och ficklampor så
är de inte lämpade för att driva räddningsutrustning och de ska aldrig användas för att driva
komponenter i din PRISM 2.
På grund av den potentiellt snabba förlusten av laddning från återuppladdningsbara batterier,
så rekommenderas inte dessa för användning med PRISM 2 rebreather och bör inte användas.

Diagram som visar hur snabb urladdning av icke märkta batterier som används i
livsuppehållande utrustning kan resultera i onödiga risker.
Den fullständiga artikeln "Are Expensive Batteries Worth The Extra Cost?" kan
läsas på Wired.com
Bild från Rhett Allain, Wired

!

VARNING: FUNKTIONSOMRÅDE
PRISM 2 har testats och godkänts för användning i vattendjup ned till 100 meter och vattentemperaturer mellan
4° - 34°C.
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VARNING: KALLT VATTEN
Dykning med rebreather i kalla vatten kräver specialutrustning, utbildning och förberedelser för att förebygga
möjliga skador eller dödsfall. Rebreathers med sluten krets presenterar unika variabler för kallvattensdykning
som inte behövs ta med i beräkningen vid dykning med öppen krets vid samma temperaturer. Kallvattensdykning
behandlas inte i denna handbok. Det finns många variabler som inte listas här. Det är mycket viktigt och ligger
på dykarens ansvar att vara medveten om alla problem. Dykaren måste veta hur man på bästa sätt förbereder
utrustningen, samt hur man på bästa sätt förbereder sig själv för det kalla vattnet. Dykaren måste vidareutbilda
sig bortom standard CCR-utbildning eller ett certifikat för isdykning med öppen krets.
Kallvattenproblem inkluderar följande:
- Prestanda för alkaliska batterier försämras när temperaturen sjunker. Om man ofta dyker i vatten med
temperaturer nära fryspunkten så rekommenderas det att man använder Litium-batterier.
- Om man använder en BOV med en PRISM 2 i vattentemperaturer under 10°C, så måste du använda ett godkänt
och miljöförseglat Hollis PRISM 2 förstasteg för diluentgasen.
- Temperaturändringar kan leda till expansion och kontraktion av CO -absorberande material, vilket kan leda till
kanalisering eller skador på själva materialet. Om fukten i det absorberande materialet dessutom frysa så kan det
leda till att CO -absorbering inte är möjlig.
2

2

- Temperaturminskningar påverkar scrubberns effektivitet betydligt.

- Sensorer är känsliga för extrema temperaturer. Förvaring av syresensorer vid temperaturer under 0° eller över
37,8°C kan skada eller förkorta livslängden för en sensor betydligt.

- Backventiler kan frysa i öppet eller stängt läge om man tillåter nedkylning av kondens. Kontrollera alltid
backventiler (stereoventil) och utför en genomandning av enheten innan du går i vattnet och innan följande dyk.
Dykaren ska värma upp och inspektera backventilerna visuellt mellan dyk.
- Användning av manuella ventiler bör begränsas till korta stötar på mindre än 1 eller 2 sekunder varje gång.
Förlängd aktivering av ventiler kan orsaka att mekanismen fryser i kallare vatten, pga. adiabatisk nedkylning.

Utbildningsstandarder:
Hollis Rebreathers rekommenderar rebreather-utbildning från ett auktoriserat utbildningscenter som uppfyller
eller överstiger av RESA (Rebreather Education Safety Association) fastställda standarder.
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GODKÄNDA PRODUKTER,
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ORDBOK
AVSNITT 4

NOTERINGAR

REBREATHERS KAN DÖDA DIG!
LÄMPLIG UTBILDNING, FÖLJA DIN UTBILDNING, INTE ÖVERSTIGA GRÄNSERNA
FÖR DIN UTBILDNING OCH HÅLLA DIN UTBILDNING UPPDATERAD ÄR ALLA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN SÄKER KARRIÄR INOM REBREATHER-DYKNING,
OAVSETT VILKEN TYP AV REBREATHER DU ANVÄNDER.
LÄS HANDBOKEN.
HÅLLA SIG UPPDATERAD OM REBREATHER X BETYDER INTE ATT DU ÄR
UPPDATERAD PÅ REBREATHER Y. DET ÄR DÄRFÖR VI GÖR DESSA HANDBÖCKER.
TA EN PAUS OCH LÄS HANDBOKEN IGEN OM DET VAR ETT TAG SEDAN DU
ANVÄNDE DIN PRISM 2. DET KAN UTGÖRA SKILLNANDEN MELLAN ETT
FANTASTISKT ELLER ETT FÖRSKRÄCKLIGT DYK.
VAR INTE SNÅL.
SLUTLIGEN, KOM IHÅG ATT INTE VARA SNÅL! VAR INTE SNÅL MED DINA
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR SOM T.EX. ABSORBERANDE MATERIAL, O2-SENSORER,
ÅRLIG SERVICE, SANERING EFTER DYK OCH FRAMFÖR ALLT, VAR INTE SNÅL
MED TIDEN FÖR NOGGRANN MONTERING, SAMT KONTROLLER FÖRE DYK OCH I
VATTNET.
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Rebrethers i PRISM-familjen har en lång och illuster historia och anses vara en
av de grundläggande plattformarna för dagens moderna, elektroniskt styrda,
"sport"-rebreather.
PRISM 2, precis som sin föregångare PRISM Topaz, är en digitalt styrd
elektronisk rebreather med sluten krets och splittade, frontmonterade
motlungor (OTS-CL) eller ryggmonterade motlungor (BMCL). Den
inkorporerar en radiell scrubber för bästa hållbarhet och andningsmotstånd.
Alla gasleveranssystem på PRISM 2 har både en automatisk och en manuell
funktion.
MANUELL STYRNING ELLER DATORSTYRD?
En av de pågående debatterna när man diskuterar rebreather-säkerhet är om manuellt styrda eller
elektroniskt styrda rebreathers är säkrare. Från den där dagen 1995 när den första klassen för
PRISM Topaz hölls i Hermosa Beach, CA, så fick studenterna lära sig att "flyga" sina rebreathers
manuellt genom att övervaka sina sekundära analoga displayer och manuellt injicera syre och
diluentgas efter behov.
Från den första dagen så fick PRISM-studenter lära sig att det primära styrsystemet alltid är
dykarens egna hjärna. Det var inte förrän vid det sista dyket under den sista dagen som de sa till
studenterna "OK, nu kan du sätta på elektroniken och uppleva ett datorstyrt dyk".
Dykning med datorn som övervakar syret och användaren håller ett öga på allting med (på den
tiden) en primär Heads up-display och en handledsmonterad, sekundär analog display höll oss
upptagna, men vi insåg snart att datorn var MYCKET bättre på att bibehålla det inställda värdet!
Vi insåg även att vår instruktör hade tränat oss i att vara manuellt styrda rebreather-dykare med
säkerheten från "datorövervakning".
Varför två oberoende övervakningssystem i en rebreather? Enkelt uttryckt, elektronik, batterier
och ledningar kombinerat med saltvatten (eller sötvatten för den delen) passar inte så bra ihop.
Även fast vi kan försegla kretskort och kopplingar mot vatten så måste rebreathers ha ett fack
som är åtkomligt för dykaren för att byta batterier och pga. detta behov så kan vattenfyllning
uppstå.
Detta är akilleshälen för rebreathers med elektronik ombord. Varje gång som ett fack som tätas
med en O-ring öppnas så ökar risken för att skräp hamnar på O-ringen och orsakar att facket
vattenfylls under nästa dyk.
Så, med två separata system ombord med separata batterifack så byter vi helt enkelt bara till det
andra övervakningssystemet om ett av batterifacken skulle vattenfyllas och vi kan avsluta dyket
säkert. När dyket är avslutat så kasserar vi ledningarna och batteriet, rengör facket och monterar
ett nytt batteri och en ny O-ring/ar.
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DEL 1. AVSNITT 1

SYSTEMÖVERSIKT DESIGNFILOSOFI

RITNINGAR + DESIGN GASENS VÄG

PRISM 2 inkorporerar splittade, frontmonterade motlungor eller ryggmonterade
motlungor. Gasen flyter genom loopen från vänster till höger axel i både
frontmonterade motlungor och ryggmonterade motlungor, samt har blivit
en standard på "sport"-rebreathermarknaden. Bild 1.1a visar designen med
frontmonterade motlungor.

Bild 1.1
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DEL 1. AVSNITT 2

SYRE OCH LOOPENS UTANDNINGSSIDA
Rent syre injiceras i systemet, antingen manuellt eller elektroniskt, via
magnetventilen till andningsloopens utandningssida. Denna design försäkrar att
dykaren aldrig av misstag får en syredos med högt partialtryck under dyket, samt
att syret som injiceras i loopen har gott om tid att blanda sig med loop-gasen, vilket
förhindrar potentiellt farliga O -toppar.
2

HUVUDPLATTA + RÖD CO -TÄTNING
2

När dykarens utandningsgas kommer in i huvudet så transporteras det till
huvudplattan, vilket även är där O injiceras av magnetventilen till andningsloopen.
Den röda CO -tätningen (Bild 1.2) som tätar scrubber-korgen till huvudplattan sitter
i ett spår i slutet av huvudplattan mot scrubber-korgen. Den röda CO -tätningen
måste alltid sitta på plats under dykning!
2

2

2

!

VARNING: ATT ANDAS FRÅN PRISM 2 UTAN DEN
RÖDA CO -TÄTNINGEN PÅ PLATS KOMMER ATT
RESULTERA I ATT 100 % AV GASEN AVLEDS FRÅN
SCRUBBERN. OM MAN INTE SÄKERSTÄLLER ATT DEN
2

RÖDA CO2-TÄTNINGEN SITTER PÅ PLATS KAN DETTA LEDA
TILL SKADOR ELLER DÖDSFALL.

Bild 1.2

SCRUBBER-KORGEN
Gasen lämnar huvudplattan och kommer in i den radiella scrubber-korgen genom
dess centrumrör (Bild 1.3). När gasen sprids utåt genom det CO -absorberande
materialet och mot behållarens väggar, så fångas utandad CO upp på kemisk väg
(absorberas) av det CO -absorberande materialet, samt ev. adderat syre blandas med
loop-gasen när den transporteras genom scrubberns korn. När den lämnar scrubbern
så kommer den uppvärmda gasen in delen med den termiska luftmanteln mellan
korgen och behållaren.
2

2

2

Luftmanteln har två syften: Först och främst, den isolerar scrubber-materialet
från kallare externa temperaturer, vilket hjälper till att förbättra effektiviteten i
absorberingsprocessen. För det andra, fukten i den uppvärmda gasen som lämnar
scrubbern kan kondenseras längs kylarbehållarens vägg, vilket sänker den allmänna
fuktgraden i gasen som kommer in i syresensorns hölje.
Från den termiska manteln så flödar gasen upp genom scrubber-korgens flödes
vingar (Bild 1.4). Denna begränsning skapar högre gashastigheter i sensorområden
utan att höja andningsmotståndet, samt minskar gasens daggpunkt ytterligare
när den når syresensorerna. Genom att använda naturlig kondensation längs ytan
på behållarens vägg och att manipulera gashastigheterna i området omkring O sensorerna, så kan vi hålla sensorerna så torra som möjligt utan att addera saker som
svampar eller andra fuktbarriärer.
2
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Bild 1.3

Bild 1.4

MOTLUNGORNA: FRONTMONTERADE (FMCL)
MOTLUNGA FÖR INANDNING
Motlungan för inandning rymmer 3,5 l eller alternativt 2,5 l (f.n. endast tillgänglig
på USA-marknaden) med frontmonterade splittade motlungor (Bild 1.5) gjorda av
slittåligt nylon med en innerdel av uretan av livsmedelskvalitet. Den innehåller den
automatiska tillsatsventilen för diluentgas (ADV), dränering av motlungan, hårdvara
för slangmontering och dykvästens påfyllningsslang i fronten.
Hårdvaran för att fästa både huvudet och DSV/BOV-montagets fästpunkter (Bild
1.6) är svetsade på plats, så de kan inte lossna och orsaka att loopen vattenfylls
av misstag. Hårdvaran för att fästa DSV/BOV-slangen är "kodad" (Bild 1.7) och
kommer endast att acceptera motsvarande slangarm, därmed förhindras felaktig
montering av loopen, vilket potentiellt skulle kunna ändra gasens flödesriktning i
loopen. Motlungan för inandning har en 6-sidig kodning, motlungan för utandning
har en 4-sidig kodning.
Bakom varje motlunga, under panelen med Fastex-spännet, finns det fickor för vikter
(Bild 1.8) som kan hålla upp till 2,3 kg av hårda eller mjuka vikter. Viktfickans flik
hålls på plats med kardborreband. Det finns 2 D-ringar på motlungan, en på sidan
och en i botten. Varje motlunga har en vattendränering i botten (Bild 1.9) för att
dränera vätskor som samlas under ett dyk. Panelen med Fastex-spännen på baksidan
av motlungan har 2 Fastex-spännen för att fästa motlungan till selen, ryggplattan och
en bröstrem med Fastex-spännen.

Bild 1.5

Bild 1.6

Bild 1.7

ADV (AUTOMATISK/MANUELL TILLSATSVENTIL FÖR
DILUENTGAS)
Att ha ADV:n (Bild 1.10) på loopens inandningssida har betydelse av flera orsaker.
Om syrehalten skulle sjunka eller öka till en farlig nivå eller om dykaren börjar
känna sig "konstig", så finns en känd normoxisk gas omedelbart tillgänglig samtidigt
som man fortfarande andas från loopen, innan man skiftar till räddningsgasen*.
Det är därför bäst att ha diluentgasen så nära munstycket som möjligt för att kunna
säkerställa att färsk andningsgas med känt och säkert syreinnehåll finns tillgängligt
endast ett andetag bort. *(Inte tillämpbart om diluentgasen är en hypoxisk
blandning)
ADV:n hålls på plats av ett gängat beslag som är svetsat till motlungan. För att
avlägsna ventilen för service så lossar man på den yttre spärrmuttern moturs till
ventilen lossnar helt. Det sitter en gummitätning under ventilen som tätar mellan
ventilkroppen och motlungans beslag. Den borttagbara pistongen aktiverar en
Schrader-ventil som tillåter gasen att flöda in i loopen. Motlungans beslag är kodat
så att ventilen inte roterar när den är i bruk. Även fast ventilen levereras från fabrik
med QD-beslaget uppåt, så kommer ventilen att fungera i alla riktningar.

Bild 1.8

Bild 1.9

Bild 1.10
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DSV- eller BOV-slang? - De KRITISKA skillnaderna!

DSV-beslag inandningssida

BOV-beslag inandningssida

Du kommer att se att hårdvaran för att montera DSV även har backventilen för
inandning, medan hårdvaran för BOV inte har detta. I BOV så sitter backventilen
inuti BOV en separat hållare för backventilen. Det är absolut nödvändigt att du
INTE försöker para ihop en DSV-slang med en BOV, eller vice-versa.

!

VARNING: FÖRSÖK INTE ATT FÄSTA EN BOV TILL ETT SYSTEM
SOM FÖRBERETTS FÖR EN DSV ELLER EN DSV TILL ETT SYSTEM
FÖRBERETT FÖR EN BOV. OM DETTA SKER SÅ KOMMER GASEN
VÄG ATT BLOCKERAS HELT ELLER ETT KOMPLETT STALL AV
GASFLÖDET ATT UPPSTÅ, VILKET I BÅDA FALLEN KAN LEDA TILL
SKADOR ELLER DÖDSFALL.

MOTLUNGA PÅ UTANDNINGSSIDAN
Motlungan på utandningssidan är konstruerad på ett liknande sätt och storlek som
motlungan på inandningssidan på alla sätt utom att den innehåller den manuella
syretillsatsventilen och den automatiska, justerbara övertrycksventilen för loopen
(OPV). (Bild 1.11)

ANDNINGSSLANGAR + HÅRDVARA
Andningsslangarna (Bild 1.12) är gjorda av gummi med en fixerad längd på 15” X
11/2”. De kan inte kapas till en annorlunda längd. Hårdvaran för inandningsslangen
som ansluter slangen till DVS/BOV och motlungorna innehåller även backventilen
för inandning på slangens DSV-sida. BOV-inandningsslangen har inte någon
backventil för inandning. All hårdvara för montering hålls på plats av två Oetikerklämmor på båda sidorna av varje slang.

Bild 1.11

Bild 1.12
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OPV (ÖVERTRYCKSVENTIL)
Övertrycksventilen (Bild 1.13) är en automatisk eller manuell justerbar
tryckutjämningsventil som är gängad till ett beslag vilket är svetsat till fronten på
motlungan för utandning. För att justera utjämningstrycket på övertrycksventilen så
skruvar man helt enkelt ventilen medurs för att öka utlösningstrycket och moturs för
att minska utlösningstrycket. För att manövrera ventilen manuellt så trycker man bara
in ventilkroppen. Övertrycksventilen kan inte servas, så vid en felfunktion måste den
bytas ut.

Bild 1.13

MANUELL SYRETILLSATSVENTIL
Den manuella syretillsatsventilen (Bild 1.14) sitter på insidan av motlungan för
utandning. Det är en tryckknappsventil som manövreras av en Schrader-ventil.
Under snabbkopplingens beslag sitter en 0,0020-tums flödesbegränsare för att
mäta syretillsättningen till loopen. Den manuella syreventilen hålls på plats av ett
gängat beslag som är svetsat till motlungan. För att avlägsna ventilen för service så
lossar man på den yttre spärrmuttern moturs till ventilen lossnar helt. Det sitter en
gummitätning under ventilen som tätar mellan ventilkroppen och motlungans beslag.
Motlungans beslag är kodat så att ventilen inte roterar när den är i bruk. Även fast
ventilen levereras från fabrik med QD-beslaget uppåt, så kommer ventilen att fungera
i alla riktningar.

DSV (YTVENTIL)

Bild 1.14

Bild 1.15

Ytventilen (Bild 1.15) är en envägs-loop med neutral flytkraft som fungerar som
en "shut down"-ventil med en vattendränering. Den roterande trumman är gjord av
rostfritt stål. Backventilen för utandning sitter på ventilhöljets högra sida. DSV kan
användas med frontmonterade eller ryggmonterade motlungor.

BOV (RÄDDNINGSVENTIL)
BOV (räddningsventil) (Bild 1.16) är en unik avstängningsventil med 2 positioner
och neutral flytkraft med ett andrasteg för att enkelt kunna skifta till öppen krets.
Med reglaget placerat till det övre positionen står ventilen i sluten krets-läge.
Den undre positionen är öppen krets för en räddningsaktion. BOV kan användas
med frontmonterade eller ryggmonterade motlungor. Användarhandboken för
räddningsventilen kan hittas på webbsidan för Hollis Rebreather.

Bild 1.16
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MOTLUNGORNA: RYGGMONTERAD (BMCL)
MOTLUNGA FÖR INANDNING
De ryggmonterade motlungorna består av 2 st 3,5 l ryggmonterade, splittade
motlungor med en inre motlunga av uretan av livsmedelskvalitet i ett slitstarkt
ytterhölje av nylon (Bild 1.17). T-delen på toppen av motlungan för inandning
innehåller den automatiska tillsatsventilen (ADV) och en manuell tillsatsventil
för diluentgas är fäst på ADV:ns matningsslang. ADV:n har en "tiltventil"-design
för att reducera oönskad tillsättning av diluentgas när gas förflyttar sig i systemet
under dykarens normala rörelser. Det finns ingen dräneringsventil på motlungan för
inandning.
Hårdvaran för att fästa slangen för både huvud och DSV/BOV-montagets fästpunkter
(Bild 1.18) sitter på T-delen. T-delen är fäst med skruvar till beslaget på motlungan
för inandning. Det gängade beslaget på motlungan av uretan är fastskruvad i
öppningen högst upp på motlungan.

Bild 1.17

Bild 1.18

Fästa en DSV
Hårdvaran för att fästa DSV på inandningssidan innehåller backventilen för inandning
och DSV-motvikten i plasthållaren (Bild 1.19). Hårdvaran för att fästa utandningssidan
är ett öppet plastbeslag som även håller DSV-motvikten på plats. Inandningssidan på
DSV har en utskuren kanal längs gängorna i DSV-hylsan. Om en användare av misstag
installerar DSV:n åt fel håll, så skapar denna kanal en avledning som försäkrar att den
monterade enheten inte klarar ett positivt eller negativt test. Med båda backventilerna
för inandning och utandning placerade mot varandra i denna konfiguration, så försäkrar
det dessutom att användaren varken kan andas in ELLER andas ut i den monterade
rebreathern genom den felaktigt placerade DSV:n.

Bild 1.19

Fästa en BOV
Olikt DSV:n så sitter backventilerna för både inandning och utandning i BOV, så
det finns inga backventiler i hårdvaran för att fästa slangen. Plastbeslagen innehåller
däremot den motverkande hårdvaran för att fästa BOV (Fig 1.20). Motvikten för
inandningssidan på BOV är tunnare för att passa till gastillförselslangens fäste och
kommer att passa in i inandningssidan på BOV, efter det att BOV-försörjningsslangen är
fäst. Motvikten på utandningssidan är tjockare. Om användaren försöker montera BOV
i fel riktning så kommer den större motvikten på utandningsslangen att göra att man
inte kan fästa gastillförselslangen. Detta arrangemang förhindrar felaktig montering av
loopen, vilket skulle kunna resultera i en omkastning av gasflödet inuti loopen.

!

VARNING: DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU ANVÄNDER RÄTT
HÅRDVARA FÖR ATT FÄSTA MUNSTYCKET DU KOMMER ATT
ANVÄNDA. DEN OLIKA HÅRDVARAN FÖR ATT FÄSTA DSV ELLER
BOV ÄR INTE KOMPATIBLA. HOLLIS HAR VIDTAGIT ALLA RIMLIGA
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DESIGN AV HÅRDVARA FÖR
ATT FÖRSÄKRA ATT FELAKTIGA HÅRDVARUKOMBINATIONER
ÄR TYDLIGA OCH INTE GÅR ATT DYKA MED, EMELLERTID SÅ
MÅSTE EN UPPMÄRKSAM, UTBILDAD DYKARE UTGÖRA EN DEL AV
SÄKERHETSEKVATIONEN. ATT FÖRSÖKA DYKA MED EN FELAKTIG
KOMBINATION KOMMER ATT LEDA TILL SKADOR ELLER DÖDSFALL.
Bakom motlungan för inandning sitter det kardborreband för att fästa BMCL
ordentligt på ryggplattans sele (Bild 1.21).
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Bild 1.20

Bild 1.21

MOTLUNGA PÅ UTANDNINGSSIDAN

Motlungan för utandning (Bild 1.22) liknar till största del en motlungan för
inandning. Den består också av en 3,5 l ryggmonterad, splittade motlunga med
interiör motlunga av uretan av livsmedelskvalitet och ett slitstarkt ytterhölje av
nylon. T-delen på toppen av motlungan för utandning innehåller den manuella
syretillsatsventilen. Det finns en manuell dräneringsventil längst ned på baksidan av
motlungan för utandning.
Bild 1.22

Hårdvaran för att fästa slangen för både huvud och DSV/BOV-montagets fästpunkter
sitter på T-delen. T-delen är fäst med skruvar till beslaget på motlungan för utandning
(Bild 1.23). Det gängade beslaget på motlungan av uretan är fastskruvad i öppningen
högst upp på motlungan.
Hårdvaran för att fästa DSV på utandningssidan är en öppen port och innehåller DSVmotvikten i plasthållaren (Bild 1.24).
Olikt DSV:n, så skiljer sig hårdvaran för att fästa BOV från sida till sida (Bild
1.25). Motvikten för inandningssidan på BOV är tunnare och kommer att passa in i
inandningssidan på BOV efter det att BOV-försörjningsslangen är fäst.

Bild 1.23

Om användaren försöker montera BOV i fel riktning så kommer den större motvikten
på utandningsslangen att göra att man inte kan fästa gastillförselslangen. Detta
arrangemang förhindrar felaktig montering av loopen, vilket skulle kunna resultera i
en omkastning av gasflödet inuti loopen.

!

!

VARNING: FÖRSÖK INTE ATT FÄSTA EN BOV TILL ETT SYSTEM
SOM FÖRBERETTS FÖR EN DSV ELLER EN DSV TILL ETT SYSTEM
FÖRBERETT FÖR EN BOV. OM DETTA SKER SÅ KOMMER GASEN VÄG
ATT BLOCKERAS HELT ELLER ETT KOMPLETT STALL AV GASFLÖDET
ATT UPPSTÅ, BÅDA FALLEN KAN LEDA TILL SKADOR ELLER
DÖDSFALL.
VARNING: DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU ANVÄNDER RÄTT
HÅRDVARA FÖR ATT FÄSTA MUNSTYCKET DU KOMMER ATT
ANVÄNDA. DEN OLIKA HÅRDVARAN FÖR ATT FÄSTA DSV ELLER
BOV ÄR INTE KOMPATIBLA. HOLLIS HAR VIDTAGIT ALLA RIMLIGA
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DESIGN AV HÅRDVARA FÖR
ATT FÖRSÄKRA ATT FELAKTIGA HÅRDVARUKOMBINATIONER
ÄR TYDLIGA OCH INTE GÅR ATT DYKA MED, EMELLERTID SÅ
MÅSTE EN UPPMÄRKSAM, UTBILDAD DYKARE UTGÖRA EN DEL AV
SÄKERHETSEKVATIONEN. ATT FÖRSÖKA DYKA MED EN FELAKTIG
KOMBINATION KOMMER ATT LEDA TILL SKADOR ELLER DÖDSFALL.

Bild 1.24

Bild 1.25
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Block för manuell tillsättning av gas
Block för tillsättning av diluentgas
Toppen på blocket för manuell tillsättning av diluentgas har en gängad standard
försörjningsslang som går tillbaka till inandningens T-del, just under ADV-sviveln, via en
QD-ansluten slang (Bild 1.26). På ena sidan av blocket sitter en blå gasinjiceringsknapp och
på andra sidan ett tydligt uttag med ett hål för att montera blocket efter dykarens preferens.
I botten av blocket finns en sekundär ingångsport för att fästa ytterligare diluentgaser om
dykaren vill addera denna typ av system.

Bild 1.26

Block för tillsättning av syre
Blocket för tillsättning av syre liknar blocket för diluentgas med några få viktiga taktila
skillnader. Syretillsatsknappen är avskärmad för att förhindra ofrivillig injicering av syre
och så en dykare kan känna skillnaden mellan de två blocken endast via beröring (Bild
1.27). Gasförsörjningen kommer från en gängad standard försörjningsslang och går tillbaka
till T-delen för utandning via en QD-ansluten slang. I botten av blocket finns en sekundär
ingångsport för att fästa ytterligare syretillförsel om dykaren vill addera denna typ av system.
Bild 1.27
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LUCKA TILL BATTERIFACK
Luckan till batterifacket (Bild 1.17) är tillverkad av rostfritt stål. Luckan har två
O-ringar för redundant vattentätning, en radiell tätning vid luckans kant och en
kompressionstätning högst upp på batterifackets hölje.
Det finns en inbyggd automatisk tryckutjämningsventil på toppen av luckan för att
släppa ut överflödigt tryck om batterifacket vattenfylls eller om magnetventilen inte
klarar av att hålla gasen. Om tryckutjämningsventilen löser ut pga. att batterifacket
vattenfylls eller magnetventilen släpper igenom gas, så kommer ventilen att öppnas
för att släppa ut överflödigt tryck och stängas igen när trycket släppts ut.

Bild 1.17

BATTERIFACK
Batterifacket (Bild 1.18) har två batteripaket: två parallellkopplade 9V alkaliska
batterier som driver magnetventilen och ett SAFT 3,6V LiON(litiumjon)-batteri
som driver Heads Up-displayen. Heads Up-displayen kan även drivas av ett 1,5V
alkaliskt batteri. Den förseglade strömkontakten i fackets botten är Molex honkontakt. Ett skumfoder håller batterierna på plats.
Bild 1.18

O -SENSORER, SENSORHÅLLARE, KONTAKT + STIFT
2

De 3 O -sensorerna sitter i en kammare ovanför scrubber-korgen. Detta försäkrar
ett område med låg kondensation och därmed torrare O -sensorer. Sensorernas
driftområde är 8,5 mV - 14 mV i luft och 40,6 mV - 67 mV vid 100 % O vid 1
atmosfäriskt tryck. Hållarna kan tas bort för enklare åtkomst till O -sensorerna,
kablage och stiftkontakter (Bild 1.19). Hållarna är tillverkade av ett mjukt
silikonmaterial för att hjälpa till att skydda O -sensorerna från vibrationer och
lättare stötar.
2

2

2

2

2

Det är MYCKET VIKTIGT att sensorerna placeras på rätt position i huvudet för att
säkerställa att ingen fukt bildas på avkänningsytan och ockluderar passagen av syre
genom det hydrofoba membranet och i vatten/kaliumhydroxidlösningen. Figur 1.xx
visar hur avkänningsytorna bör vara riktade nedåt i huvudet (röda pilar). Notera
även att sensor 3 är installerad med sensorns baksida pressad igenom selen. Detta
ger större utrymme för kablaget till sensor 2 och 3. Tryck helt enkelt in sensor 3 i
hållaren från baksidan tills det att den är i nivå med hållarens kant.

!

VARNING: FELAKTIG MONTERING AV SENSORERNA KAN ORSAKA
FUKTBILDNING PÅ SENSORNS AVKÄNNINGSYTA VILKET GER
FELAKTIG AVLÄSNING AV SYREHALTEN OCH KAN LEDA TILL
ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.

Bild 1.19

Bild 1.19

Sensorhållaren använder sig av kraftiga Molex-kontakter av medicinsk kvalitet och
silverbelagda kopparsträngade trådar för att säkerställa bästa möjliga anslutning.
Som med allt som blandar elektronik och vatten så ska man emellertid alltid vara
mycket försiktig och rengöra kontakterna och stiften då och då med DeOXiT Gold
för att säkerställa bästa möjliga anslutning. Det är även mycket viktigt att man
INTE drar i kablarna när man avlägsnar kablaget från kontakterna. Detta kan så
gott som garantera att du måste leta reda på ett nytt bland dina reservdelar!
Se "Vårda dina syresensorer" på nästa sida för mer information.
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VÅRDA DINA SYRESENSORER

Det bästa sättet att ta hand om ett exotiskt djur är att först lära sig lite om vad det gillar och tycker illa om, samt
miljöer som gör att det trivs. På samma sätt mår dina syresensorer bra av att känna till vad som är bäst för dem
och hur du vårdar dem, vilket förhoppningsvis undviker att behöva byta ut dem mitt i säsongen pga. skador.
Här är några viktiga frågor, samt svaren på dessa.

VAD ÄR EN GALVANISK O -SENSOR?
2

En syresensor är en mycket liten elektrokemisk generator. En del jämför dem med ett batteri men det är mestadels en
felaktig jämförelse då ett batteri inte genererar elektricitet på det sätt som O -sensorn gör och O -sensorn inte lagrar
elektrisk energi som ett batteri. Att förstå att O -sensorn mer liknar en delikat strömgenererande maskin än ett Duracell
D-batteri är den första ledtråden till att förstå hur de bör hanteras.
2

2

2

VILKA MATERIAL ANVÄNDS FÖR ATT TILLVERKA SENSORERNA I HOLLIS PRISM 2?
Sensorkroppen är tillverkad av Polyetylen med hög densitet (HDPE). Membranet på sensorns framsida är ett tunt gastätt
Teflon-membran. De interna komponenterna består av en blyanod, en katod av ädelmetall, en basisk elektrolytvätska
bestående till största del av vatten och lite Kaliumhydroxid. Ett tryckt kretskort (PCB) med en resistor-termistor
temperaturkompenseringskrets är värmeförseglat bak på sensorns utsida.

VILKA MILJÖFÖRHÅLLANDEN ÄR BÄST OCH SÄMST FÖR O -SENSORN?
2

Dina O -sensorer i "PSR"-serien trivs bäst mellan 0oC och 50oC. Att använda eller förvara O -sensorn vid 50oC och
över kommer att torka ut elektrolytvätskan och förstöra sensorn i förtid. Att använda eller förvara O -sensorn under 0oC
kommer att frysa elektrolytvätskan och orsaka expansionsskador i de interna komponenterna, Teflon-membranet, samt
möjligt läckage av elektrolytvätskan när den tinar upp igen, vilket kommer att förstöra sensorn.
2

2

2
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HUR PÅVERKAR EN ÄNDRING AV DEN OMGIVANDE TEMPERATUREN
O -SENSORNS PRESTANDA?
2

Temperaturen påverkar utsignalen med 2,54 % per °C. Gradvis ändring av den omgivande temperaturen kan bibehållas
inom ±2 % noggrannhet genom att bearbeta utsignalen genom resistor-termistor temperaturkompenseringsnätverket.
Snabba ändringar på 15oC kräver 45-60 minuter för att den kompenserade signalen ska kunna utjämnas, dvs. den
elektroniska termistorn reagerar omedelbart för att kompensera för ändringen i sensorn, men det avkännande
membranet och elektrolytvätskan reagerar mycket långsammare.
Eftersom den exotermiska (värmegenererande) reaktionen i CO -scrubbing sker bredvid sensorns hölje under dyket
så är det viktigt att du kalibrerar sensorerna nära "rumstemperatur" (16oC – 27oC), så att du inte hamnar utanför
temperaturområdet på 15oC för "snabbkompensering" under dyket.
2

HUR PÅVERKAR TRYCK SYRESENSORNS PRESTANDA?
Tryck påverkar utsignalen proportionellt. Sensorn är exakt vid alla konstanta tryck upp till 30 ATM förutsatt att sensorn
(främre och bakre membran) är trycksatt och dekomprimeras gradvis (ungefär som mänskliga lungor). Membranen,
speciellt det främre avkännande membranet, klarar inte av snabb förändringar i mottryck eller vakuum. Normala
dykaktiviteter kommer inte att generera tryck som ligger utanför sensorns användningsområde.
Om du använder ett tryckkärl för att kontrollera strömbegränsning, så är det viktigt att du långsamt släpper ut trycket i
kärlet när kontrollen slutförts. Det optimala tryckområdet för analys är 5-30 psig, upp till 100 psig, med en flödesgrad
på 0,028-0,056 m3/h. Ju längre du håller cellerna trycksatta, desto långsammare måste du släppa på trycket. Denna
procedur bör vara bekant för dykare.

VAD ÄR DEN HÖGSTA ALTITUDEN SOM SYRESENSORN
KAN EXPONERAS FÖR OCH FORTFARANDE FUNGERA?
Syresensorn har testats vid 6 096 m utan felfunktion.

PÅVERKAS SYREMÄTNINGEN AV FUKT ELLER VATTEN?
Om det finns fukt eller vatten i gasströmmen så kommer detta inte att skada syresensorn eller analysatorn, men det kan
samlas på sensorns avkännande membran och på så sätt blockera gasflödet.
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VAD HÄNDER NÄR O -SENSORNS HAR UTSATTS FÖR VATTEN?
2

Kondensansamling på sensorns avkännande yta (stillastående vatten) dämpar den utgående signalen. När vattnet torkar
eller försvinner pga. gravitation, så återgår signalstyrkan till normalvärdet inom 30 sekunder. Till exempel, om ett tunt
lager med vatten på den avkännande ytan dämpar utsignalen från en sensor från 11,8 mV till 10,1 mV inom 20 minuter:
avlägsna vattnet och utsignalen återgår till 11,8 mV inom 30 sekunder.
VARNING: SALTVATTEN KAN ORSAKA KORROSION ELLER KORTSLUTA ELEKTRISKA
KOPPLINGAR, VILKET GER FELAKTIGA SYREAVLÄSNINGAR.

!

KAN EN SENSOR KONTAMINERAS AV KOLDIOXIDGAS
(CO ), OCH MINSKA SENSORNS LIVSLÄNGD?
2

Exponering av syresensorn med dess basiska elektrolyt för koldioxidgas (CO ) eller någon annan typ av sur gas kommer
att producera kristalliknande rester på katoden, vilket minskar katodens yta och den motsvarande utsignalens styrka.
Denna effekt är kumulativ, kan inte reverseras, samt kan minska sensorns förväntade livslängd drastiskt. Detta betyder
att om man försöker "pressa" scrubbern över dess fabriksangivna hållbarhet, eller andas i en loop utan aktivt scrubbermaterial, kan livslängden på din O -sensor minska.
2

2

KAN SYRESENSORN SKADAS OM DEN ELLER REBREATHERN TAPPAS?
Absolut! Sensorer är känsliga och kan skadas på flera sätt. Att tappa själva sensorn eller när den monteras i
rebreathern kan resultera i: trasiga ledningar, brutna elektriska anslutningar eller att anoden lossnar. Lossade anoder
kan orsaka en bruten anslutning eller en intern kortslutning om den lösa anoden kommer i kontakt med katoden. Om
rörelsestoppkraften appliceras på sensorns avkänningsyta så kan elektrolytvätskan pressas mot Teflon-membranet,
vilket utvidgar materialet och förstör sensorn. Tester har visat att om man tappar sensorn en gång från 1 m höjd på ett
betonggolv täckt med matta så kan detta resultera i att utsignalen omedelbart dämpas 25 % - 100 %.
Kända krafter som kan skada sensorn när den sitter i rebreathern inkluderar, men är inte begränsade till, transportstötar
(omild bagagehantering, köra på ojämn terräng, stötar på grov sjö och extrema motorvibrationer). Det rekommenderas
att du alltid avlägsnar sensorn från rebreathern om den kan utsättas för någon av de ovannämnda situationerna.
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KAN JAG VIDRÖRA TEFLON-MEMBRANET MED FINGRARNA?
HUR RENGÖR JAG SENSORNS KONTAKTER?
Nej, du får inte vidröra sensorns avkänningsyta med något, speciellt inte med fingrarna. Fingrarna har oljor, även när
de är nytvättade, och detta kommer att permanent blockera membranet och förstöra sensorn. Om salt har torkat på
avkänningsytan så kan du försiktigt hälla lite destillerat vatten på membranet och låta det lufttorka. Använd aldrig någon
typ av rengöringsmedel på sensorns avkänningsyta. Du kan använda en elektronisk kontaktrengöring som t.ex. DeoxIT®
GOLD GN5 på kontaktstiften, men använd det med måtta och torka bort allt överflöd innan användning.

VAD ÄR SYRESENSORNS FÖRVÄNTADE LIVSLÄNGD?
Driftslivslängden för Hollis-sensorer (PRISM 2) beräknas vara ett år fr.o.m. den dag de tas i bruk. Det finns även ett
"BÖR INTE ANVÄNDAS EFTER"-datum. Oavsett datumet som kommer först, så är det rätt tid för att kassera sensorn.
FÖRSÖK INTE förlänga sensorernas livslängd. Om man gör detta så kan det resultera i felaktiga, oregelbundna eller
inga signaler alls, vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

VAD ÄR DEN REKOMMENDERADE TEMPERATUREN FÖR FÖRVARING?
Under en dyksäsong (om du har en sådan) bör syresensorerna, när de förvaras, hållas i en sval, öppen miljö för att
försäkra att de kan användas omedelbart. Om du ska förvara sensorerna i en månad eller mer så kan du placera dem
inuti en lufttät behållare i en kyld miljö som bibehålls över 0,1°C för att försäkra att elektrolytvätskan inte fryser (se
"Miljöförhållanden"). Även om detta inte förlänger sensorns livslängd så kan det göra att responstiden inte försämras till
samma grad under den sista delen av dess 12-månaders livslängd.
Efter förvaring så måste du acklimatisera sensorerna genom att placera dem i rumstemperatur under 24 timmar innan
du använder dem igen. Om du inte acklimatiserar sensorerna efter förvaring så kan det orsaka felaktiga avläsningar och
leda till skador eller dödsfall.
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ÄR O -SENSORERNA DATUMKODADE?
2

Syresensorerna har en begränsad livslängd. Det är mycket viktigt att du förstår datumkodningen för att kunna utnyttja
garantiperioden. Som ett exempel, serienumret 10734789 kan avläsas enligt följande: Siffra #1 (1) anger tillverkningsår
till 2011; siffrorna #2, #3 (07) anger juli som tillverkningsmånad; resten av siffrorna är sekventiella unika nummer. Som
ett resultat av flertal problem med användning av gamla sensorer så har Analytical Industries lagt till ett "BÖR INTE
ANVÄNDAS EFTER: -(datum)" på sensorns etikett. För en sensor som varit i bruk i mindre än 12 månader så är det
detta datum som gäller. Om sensorn har passerat "BÖR INTE ANVÄNDAS EFTER: -(datum)", så får sensorn inte
användas. ANVÄND INTE sensorn, oavsett dess prestanda.

!

!
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VARNING: DU FÅR ALDRIG ANVÄNDA SYRESENSORER EFTER DESS
UTGÅNGSDATUM ELLER EFTER 12 MÅNADERS BRUK, OAVSETT VILKET
SOM KOMMER FÖRST.
VARNING: DU SKA ALLTID ACKLIMATISERA NYA SENSORER TILL
OMGIVANDE LUFT I MINST 24 TIMMAR INNAN DE KALIBRERAS ELLER
TAS I BRUK.
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MAGNETVENTIL
Magnetventilen i PRISM 2 (Bild 1.28) är en elektromagnetisk lågeffektsventil
(0,65 watt) som normalt är stängd, monterad i ett isolerat utrymme i huvudet. Den
normalt stängda magnetventilen kommer endast att tillåta gasflöde när en elektrisk
ström appliceras och ventilen öppnas tillfälligt.
Funktionsfel eller förlust av lämplig spänning för att öppna magnetventilen
kommer att förhindra att syre flödar in i systemet. Magnetventilen är normalt
stängd, men om skräp kommer in i ventilen, den rostar pga. överfyllning eller
undermåligt underhåll, så kan ventilen fastna i öppen position. Om detta skulle
hända så kommer loopen snabbt av fyllas av potentiellt livsfarliga nivåer av syrgas.
Det är mycket viktigt att mikronfiltret i slangkopplingen alltid sitter på plats och
underhålls korrekt. Syre flödar från magnetventilens kropp direkt till en kanal som
går från magnetventilen till huvudplattan på huvudet.

Bild 1.28

Alla elektriska komponenter på magnetventilen sitter på utsidan och är isolerade
från andningsloopen.
Magnetventilens kammare (Bild 1.29) är designad så att om gasen skulle läcka
ut från magnetventilen, så kommer den att ventileras ut i omgivningen genom
batteriluckans övertrycksventil. Det finns inga delar i magnetventilens utrymme
som kan servas av användaren och magnetventilen får endast bytas ut av en behörig
servicetekniker.

Bild 1.29

MAGNETVENTILENS ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR
Den elektriska Molex-kontakten för magnetventilen sitter i elektronikmodulen och
ansluts via en kontakt i magnetventilens förseglade fack (Bild 1.30). Det finns inga
delar inuti facken som kan servas av användaren och facken bör endast öppnas av
en behörig servicetekniker.

MAGNETVENTILENS O-RINGAR

Bild 1.30

Magnetventilen förseglas med hjälp av två O-ringar (Bild 1.31). Den yttre
O-ringen stänger ute vatten och den inre O-ringen ser till att syret som finns inuti
magnetventilen inte tar sig ut. O-ringarna byts ut, vid behov, under den årliga
rutinservicen av en behörig PRISM 2 servicetekniker och de anses därför inte vara
en del som kan servas av användaren.

FÖRSIKTIGHET: MAGNETVENTILEN FÖR SYRE ÄR EN

SÄKERHETSKRITISK DEL. OM EN FELFUNKTION SKULLE UPPSTÅ
SÅ MÅSTE DEN BYTAS UT AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER.
FÖRSÖK ALDRIG ATT REPARERA EN TRASIG MAGNETVENTIL

Bild 1.31
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MAGNETVENTILEN + PID-STYRENHETEN

Magnetventilen i PRISM 2 styrs av en toppmodern PID-styrloopskrets med feedback (Styrenheten). PID-styrenheten
utför beräkningar baserade på ett felvärde som beräknas som skillnaden mellan en uppmätt processvariabel (hur mycket
syre som finns i din loop) och ett önskat börvärde (börvärde för O ). Den beaktar även tidigare historik och kan förutspå
vad som kan hända i framtiden, samt utför konstant justeringar i sin algoritm efter detta. Den kallas ibland för en
"trevillkorsstyrenhet", där P, I och D står för Proportionell - Integral - Deriverad.
2

Ett känt exempel på en styrloop är det som görs när man justerar kranar med varmt och kallt vatten (ventiler) för att få
önskad vattentemperatur. Detta involverar normalt att man blandar två processflöden, det varma och det kalla vattnet.
Personen känner på vattnet för att känna av eller mäta temperaturen. Baserat på denna feedback så utförs en styråtgärd
för att justera ventilerna för det varma och det kalla vattnet tills det att processtemperaturen stabiliseras vid det önskade
värdet.
Den avkända vattentemperaturen är processvariabeln eller processvärdet. Den önskade vattentemperaturen är
inställningsvärdet. Åtgärden i processen (vattenkranens position) är variabeln. Skillnaden mellan den avlästa
temperaturen och det inställda värdet är felet och anger om vattnet är för varmt eller för kallt, samt hur stor skillnaden är.
Efter att ha uppmätt temperaturen och sedan beräknat felet, så avgör styrenheten när kranens position ska ändras och
hur mycket. När styrenheten först slår på ventilen så kan den öppna varmvattenventilen endast lite grann om varmvatten
önskas, eller den kan öppna ventilen helt om man vill ha mycket varmt vatten. Detta är ett exempel på enkel proportionell
styrning. Om varmvattnet inte kommer snabbt så kan styrenheten försöka att snabba på processen genom att öppna
varmvattenventilen mer och mer med tiden. Detta är ett exempel på integralstyrning.
Att göra en för stor ändring när felvärdet är lite är samma sak som en hög förstärkning och det kommer att leda till
att man går förbi det önskade värdet. Om styrenheten hela tiden skulle göra för stora ändringar och hela tiden passera
målvärdet, så skulle utsignalen svänga runt inställningsvärdet i antingen en konstant, växande eller avtagande sinuskurva.
Om svängningarna ökar med tiden så är systemet instabilt, samtidigt som om de minskar så är systemet stabilt. Om
svängningarna är konstanta så är systemet marginellt stabilt.
För att få en gradvis konvergens vid den önskade temperaturen så kan styrenheten försöka dämpa framtida förutspådda
svängningar. Så för att kunna kompensera för denna effekt kan styrenheten välja att dämpa sina justeringar. Detta kan ses
som en deriverad styrmetod.
Om en styrenhet startar från en stabil status med noll fel, så kommer vidare ändringar av styrenheten att vara en
respons till andra uppmätta eller icke uppmätta insignaler i processen som kan påverka denna, och följaktligen på
processvariabeln.
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Variabler som påverkar processen på annat sätt än den manipulerade variabeln kallas störningar. Normalt så används
styrenheter för att förneka störningar och/eller införliva ändringar av inställningsvärden. Ändringar i matningsvattnets
temperatur utgör en störning i kranens temperaturstyrningsprocess.
Teoretiskt så kan en PID-styrenhet användas för att styra alla processtyper som har en mätbar utsignal, ett känt
idealvärde för denna utsignal och en insignal till processen som kommer att påverka det relevanta processvärdet.
PID-styrenheter används inom industrin för att reglera temperatur, tryck, flöde, kemiska kompositioner, hastighet och
praktiskt taget alla andra variabler som kan uppmätas.

En typisk feedback-krets för en magnetventilloop*
*Källa: Wikipedia
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O-RINGAR
Det finns två röda O-ringar på behållaren (Bild 1.32) för redundant tätning av
andningsloopen. Dessa måste underhållas av användaren vid montering och
isärtagning av systemet.

!

VARNING: OM MAN INTE INSPEKTERAR, RENGÖR OCH
ERSÄTTER BEHÅLLARENS O-RINGAR VID FÖRSTA TECKEN PÅ
SLITAGE SÅ KAN DETTA ORSAKA KATASTROFAL FLÖDNING
AV SYSTEMET OCH LEDA TIL SKADOR ELLER DÖDSFALL.
LÅS
Det finns 3 Nielson Sessions-lås av rostfritt stål monterade på ett band av rostfritt
stål (Bild 1.33) som håller behållaren säkert på plats på huvudet. Även fast två lås
räcker för att hålla behållaren på plats, så kändes det som att extra säkerhet här var
kritiskt.

Bild 1.32

KORGFJÄDER PÅ BEHÅLLARE
Korgen med det absorberande materialet är trycktätad över den röda O -tätningen
under huvudet av korgens fjädermontage (Bild 1.34) i botten av behållaren.
Fjädern skapar en tätning mellan korgen och den röda CO -tätningen och minskar
även vibrationer på korgen under transport.
2

Bild 1.33

2

!

VARNING: KORREKT FJÄDERSPÄNNING ÄR KRITISKT
FÖR SÄKERHETEN OCH EN EFFEKTIV TÄTNING. EN
GÄNGA BÖR SYNAS OVANFÖR LÅSMUTTERN ENLIGT
BILDEN. VIDARE ANVISNINGAR FINNS TILLGÄNGLIGA I
ANVÄNDARHANDBOKEN.
Bild 1.34

KORGMONTAGE för absorberande material
Korgen med det absorberande materialet består av sex delar (Bild 1.35). Korgens
yttre bur som ger support till nylonnätet som innehåller det absorberande
materialet, ett centrumrör som skruvas in och O-ring. Den ger även support
till nylonnätet och ett lock som skruvas på. Två kuddar av skummaterial måste
installeras i botten och i toppen av korgen innan det absorberande materialet fylls
på. Kudden i botten har ett större hål än kudden på toppen. Kuddarna förhindrar att
gasen flödar mot de släta ytorna i botten och på toppen av korgen, så att ingen gas
kan ta sig igenom dessa områden.
De inbyggda gasflödesvingarna på toppen av scrubber-korgen skapar ett område
med ökad gashastighet där O -sensorn sitter i huvudet, för att minska gasens
daggpunkt runt O -sensorerna. Den minskade kondensen i detta kritiska område
hjälper till att reducera risken för vattenkondens på det hydrofoba membranets yta
på O -sensorn.
2

2

2
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Bild 1.35
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RYGGPLATTA
Hollis PRISM 2 kan utrustas med en teknisk ryggplatta av industristandard. Enheten
skickas för tillfället från fabrik med en Hollis ryggplatta av rostfritt stål och en Solosele (Bild 1.36). Stil på gänga, för remmar på ryggplattan, kan väljas av användaren
för personlig justering.

FÖRSTASTEG FÖR O + DILUENTGAS
2

Alla förstasteg för PRISM 2 (Bild 1.37) har syrerenats och monterats i en ren
rumsmiljö med specialdesignade material, halogenkolvätebaserade smörjmedel och
färgkodats för enkel identifiering på och av PRISM
2 chassin (grön=O , Svart=Dil).
2

Bild 1.36

PRISM 2 O -förstasteg är utrustade med en M26-koppling för den europeiska
marknaden. Detta uppfyller kraven enligt EN 144-3 att regulatorer med
syreblandningar över 21 % ska använda en M26-koppling. För icke-CE-länder är de
utrustade med en 300 BAR DIN-koppling.
2

Förstastegen är specialdesignade med ett portblock bestående av 4 lågtrycksportar
och en högtrycksport. Specialdesignen gör att man inte behöver lägga till punkter
som kan fallera, som t.ex. slangsvivlar. Det intermediära arbetstrycket på båda
förstastegen är 9,7 till 10 bar.

Bild 1.37

Alla förstasteg är utrustade med tryckutjämningsventiler (Bild 1.38). Ventilerna
minskar sannolikheten för en okontrollerad stegring av det intermediära trycket som
orsakar att gas friflödar i andningsloopen. Förstastegets tryckutjämningsventil kan
inte servas av användaren.
Syrets matningslinjer till magnetventilen och den manuella O -tillsatsventilen
har inbyggda flödesbegränsare för att mäta syreflödet till andningsloopen.
Begränsningarna får inte avlägsnas.
2

Bild 1.38

GASFLASKOR
Hollis PRISM 2 kan hålla de flesta flaskstorlekar som används till rebreathers.
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ANPASSA DIN PRISM 2

Din PRISM 2 rebreather bör anpassas till dig med samma noggrannhet som för alla
typer av finare (och mycket dyra) skräddarsydda klädesplagg. En korrekt anpassad
rebreather kommer att vara mer konsistent med allmänt bättre andningsegenskaper,
ha mindre hydrostatisk obalans i alla dykpositioner, sätter mindre press på
ryggmuskulaturen och ger bättre trimposition under dykning.
Anpassningsprocessen startar redan innan du monterar ihop PRISM 2. Först så måste
du titta på din kroppstyp, vilket kommer att ge dig en startpunkt för att närma dig vad
som kommer att vara den slutgiltiga, och bästa passformen.
Standardoket på motlungan passar ett stort antal kroppstyper och normalt kommer
alla personer mellan 150 cm och 180 cm med genomsnittlig bål att få bästa passform
med detta ok. I den övre delen av detta spann, en person med lång bål, eller för
personer över 180 cm, så kommer antagligen det långa oket att passa bättre. Om du
har frågor eller behöver assistans för se vilket montage som passar dig bäst, fråga din
PRISM 2-instruktör eller besök din lokala Hollis-återförsäljare. De hjälper dig gärna
att anpassa din rebreather korrekt.
När du bestämt vilket ok som passar dig bäst så ska du testa olika variabler, som t.ex.
positionen på ryggplattan (2 olika), vingens position (3 olika) och tre positioner för
oket, vilket kommer att avgöra var motlungorna sitter på bröstet.
Titta först på ryggplattan. Selens remmar ska justeras så att toppen på ryggplattan
befinner sig ca 10 till 15 cm under axelhöjd. Nästa steg är att placera motlungorna
på oket. Ta hela montaget och placera det så att oket hänger över ryggplattan medan
du håller motlungorna mot bröstkorgen. Centrum på hålen för andningsslangarna på
DSV/BOV-montaget ska sitta i höjd med dina nyckelben.
Korrekt passform är det första elementet i en relativt komplicerad dans med fysikens
lagar. Dessa få punkter bör ge dig en god start för att anpassa Hollis PRISM 2
för bästa passform. Var inte rädd för att experimentera, då det slutgiltiga målet är
dykarens komfort. När du funnit en passform som kommer att fungera i vattnet, så
måste vi undersöka hur och var ev. vikter ska distribueras för att ge dig bästa möjliga
stabilitet i vattnet.
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STABILITET
ARTIKEL AV GERARD NEWMAN

Vad är stabilitet? I korthet, det är förmågan att kunna välja och bibehålla din position
i vattnet. När vi har en stabil plattform för dykning så är vi bekvämare, har bättre
kontroll och kan bättre observera vår omgivning under vattnet. Att dyka med CCR gör
att vi måste beakta ytterligare några saker för stabilitet. Idealt så bör vi vara stabila
när vi simmar (dynamisk stabilitet) och när vi svävar (statisk stabilitet). Vi har större
kontroll över vår stabilitet när vi intar en horisontell position i vattnet med fenorna i en
plan position. Detta ökar vårt vertikala motstånd (hjälper oss att bibehålla vår vertikala
position i vattnet) och minskar det horisontella motståndet (när vi simmar) (Bild 1.39).
Stabiliteten påverkas av vikter och flytkraft. Våra viktkomponenter inkluderar flaskor
vi valt att dyka med, lampor, fenor, ryggplattor och blyvikter som vi bär med oss.
Dessa komponenter kan distribueras från sida till sida och från huvudet till fötterna.
Felaktig distribution kommer att ge ett icke horisontellt trim. För mycket bly runt
midjan kommer att tynga ned våra höfter och ge en position med huvudet uppåt
i vattnet (Bild 1.40). För lätta fenor kommer att resultera i att fötterna flyter upp.
Dykare kompenserar ofta instinktivt för problem med vikternas placering genom att
böja ryggen bakåt. Målet är att få korrekt trim med en avslappnad hållning i selen.
Nyckel är självklart rätt viktfördelning - vi bör kunna utföra att 3-metersstopp utan gas
i vingen och med en bekväm mängd gas i dräkten (vid dykning med torrdräkt). Med
CCR så måste vi beakta gasvolymen i vår andningsloop. Jag rekommenderar normalt
att man startar med 2 kilo mer än vad dykaren normalt skulle bära med en enkelflaska
och öppen krets. Dykare med större eller mindre tidalvolym kommer att behöva justera
efter detta.

Bild 1.39

Bild 1.40

Våra flytkraftskomponenter inkluderar vår dykardräkt, vår vinge och motlungorna.
Att minimera gasvolymerna i samtliga räcker långt för att minimera effekterna
av Boyle:s lag. Ju större gasbubblan är, desto svårare är den att kontrollera. På ju
mindre djup du befinner dig, desto mer påverkas du av Boyle:s lag - du måste fästa
stor uppmärksamhet på hur du kontrollerar gasvolymen i motlungorna, vinge och
dykardräkter under uppstigningen. Att lägga till eller tömma ut små mängder gas och
ge det lite tid för att ändringen ske ge någon effekt är nyckeln till att kontrollera din
flytkraft (Bild 1.40 och 1.41).

Bild 1.41
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Motlungans position bör vara så nära dina lungor som möjligt, både vertikalt
och horisontellt (Bild 1.42). Detta kommer att minimera statisk belastning på
lungorna och göra det lättare att andas. Botten av OTS-motlungorna ska fästas
till höftremmen för att hålla dem på plats när de fylls och får positiv flytkraft.
För de flesta dykare bör böjarna på motlungorna placeras vid nyckelbenet,
med bröstremmen spänd för att kontrollera dess horisontella position. BMCL
bör placeras så att mitten på T-delen vilar mot nyckelbenet, eller strax ovanför.
Gasvolymen i motlungorna kommer att påverka både flytkraften och trim. För
mycket gas i motlungorna resulterar i att huvudet pekar uppåt; för lite kommer att
resultera i att huvudet pekar nedåt (och gör det svårt att ta ett fullt andetag). Med
övning kan du lära dig att fylla på eller tömma ut gas från andningsloopen för att
bibehålla horisontellt trim och neutral flytkraft.

Bild 1.42

Vingen kan placeras för att öka flytkraften närmare huvudet eller våra fötter om
vi vill justera trimmet. Vikter kan placeras när axlarna för att ge en motvikt till
motlungorna och hjälpa oss balanserade i vattnet utan ansträngning.
Ryggplattan bör vara placerad så att plattans topp kan nås med fingertopparna när
du för tillbaka armarna med armbågarna vid öronen. För de flesta personer placerar
detta ryggplatten högst upp på skulderbladen. Remmarna bör sitta tillräckligt löst
för att tillåta full rörlighet för armarna över bröstet och tillåta dig att trä på och av
selen. Remmen i grenen bör justeras för att hålla riggen stabil - tajt, men inte för
tajt. Om grenremmen drar ned bröstremmen så sitter den för tajt och ska lossas en
aning (Bild 1.43).
En teknik som kan vara till stor hjälp är att låta någon filma dig när du svävar och
när du simmar. En granskning av denna video kan hjälpa dig att identifiera var du
behöver justera din flytkraft och trim. A good Intro to Tech instructor kan även vara
till stor hjälp.
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Bild 1.43

MONTERING
RENGÖRINGSPRIMER FÖR O-RING

DEL 2. AVSNITT 1

O-ringar är en integral komponent i nästan alla delar av en fungerande rebreather,
så du bör kunna inspektera och vårda dem på rätt sätt. För enkelhetens skull, så ger
vi en allmän beskrivning av hur man förbereder O-ringarna i Hollis PRISM 2 för
användning nedan. I checklistans "steg-för-steg" som ska följas, såvida det inte är en
ovanlig design, åtkomst eller hantering att beakta för en speciell O-ring, så kommer
vi bara att säga,
"Avlägsna, rengör och förbered O-ring(arna), O-ringens spår och parningsytan
som ska användas, eller ersätt dem om de är skadade eller slitna."
Avlägsna O-ringen från spåret med ett icke-metalliskt borttagningsverktyg (Bild
2.1) och var försiktig så du inte sträcker ut O-ringen för mycket. Använd aldrig
ett vasst metallföremål som kan skada O-ringen, spåret eller parningsytan för att
avlägsna O-ringen.

ANMÄRKNING: RÅD FÖR BORTTAGNING AV O-RING

Samtidigt som du trycker på båda sidorna av O-ringen så skjuter du båda sidorna i
samma riktning. Detta gör att O-ringen sticker ut en aning på den sidan och du kan
greppa den med fingrarna och rulla ut den ur spåret. Vid behov kan du använda den
avsmalnande delen på ett buntband för att hjälpa till att lossa O-ringen från spåret.
Rengör O-ringen med en torr, luddfri trasa, (Bild 2.2) och avlägsna noggrant skräp
och gammalt smörjmedel. För fingrarna runt O-ringen för att känna om den har
ojämna ytor, slitna ytor, sand eller annat skräp som kan skada O-ringen. Byt ut
O-ringen om du kan se eller känna några skador. Dyk aldrig med en skadad O-ring,
då detta kan resultera i flödning.
Gör rent O-ringens spår och området runt omkring och avlägsna skräp och gammalt
smörjmedel (Bild 2.3). Sätt lite smörjmedel på fingret och täck O-ringen med ett
tunt lager. Inspektera O-ringen för att försäkra att det inte finns skräp, tussar eller
hårstrån på den. Sätt försiktigt tillbaka O-ringen i det rengjorda spåret.
Försäkra att du rengör O-ringens parningsyta (ytan som O-ringen tätar mot) från
smörjmedel, smuts och tussar.

Bild 2.1

Bild 2.2

Bild 2.3
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PACKNING AV PRISM 2 CO2 -SCRUBBER

För att packa din PRISM 2-scrubber så behöver du följande artiklar:
(Bild 2.4) • 1 handduk
• Pappershanddukar eller sidor ur en dagstidning
• 1 kudde av skummaterial för både topp och botten i korgen för det absorberande materialet
• Ca 2,7 kg nytt, oanvänt 8-12 CO -absorberande material*
2

• 1 par operationshandskar
• 1 målar- eller operationsmask
• 1 ögonskydd
* Se DEL 5 avsnitt 2 för en lista med godkänt absorberande material.

Bild 2.4

PRISM 2-scrubbern är enkel att packa och med lite övning bör det inte ta mer än 5 till 10
minuter från början till slut.
Hitta ett torrt, avskilt område med vindriktningen bort från andra personer. Vid behov bör
du avsätta en stund för att meddela personer runt omkring dig att du ska arbeta med frätande
material, samt be dem att de håller sig mot vinden från där du ska arbeta.
Innan du hanterar det frätande CO -absorberande materialet ska du sätta på dig all
skyddsutrustning, inkluderande handskar, andningsmask och ögonskydd. En dykmask kan se
lite lustigt ut, men den fungerar ganska bra som ögonskydd.
2

!

VARNING: OM DU SKULLE FÖRTÄRA CO -ABSORBERANDE MATERIAL
PGA. EN HANTERINGSMISS ELLER FLÖDNING AV LOOPEN, KÄNT
SOM EN "FRÄTANDE COCKTAIL", SÅ SKA DU OMEDELBART SÖKA
AKUT MEDICINSK BEHANDLING OCH DRICKA STORA MÄNGDER
MED VATTEN. FRAMKALLA INTE KRÄKNING OM DU INTE ANVISATS
ATT GÖRA DETTA AV LÄKARE. (FÖR MER INFORMATION KAN DU
LADDA NED DET SENASTE MATERIALSÄKERHETSDATABLADET
FRÅN PRODUKTENS TILLVERKARE, ELLER KONTAKTA DEN LOKALA
GIFTCENTRALEN.)
2
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DEL 2. AVSNITT 2

Sprid ut en handduk eller ett annan mjukt underlag på en plan yta och placera några
pappershanddukar eller tidningssidor ovanpå. Stoppa ned den undre kudden av
skummaterial (stora hålet i mitten) i korgen och se till att den ligger platt mot botten och
korgens sidor (Bild 2.5). Ta en bit papper, en golfboll eller locket till behållaren för det
absorberande materialet och täck över toppen på centrumrörets hål. Detta förhindrar att
det kommer in absorberande material i centrumröret när du häller ned det i scrubberkorgen. (Bild 2.6)
Häll i det absorberande materialet långsamt från ca 30 cm höjd ovanför korgen, så att
vinden kan blåsa bort ev. damm. Det absorberande materialet bör vara i kornform och
inte avge mycket damm när du häller (Bild 2.7). Om materialet är krossat eller ovanligt
dammigt ska det inte användas, då det kan vara en indikation på att det absorberande
materialet har hanterats på ett felaktigt sätt och kanske inte renar CO ordentligt under
ett dyk.

Bild 2.5

2

Fortsätt att hälla tills det att det absorberande materialet når upp till korgens första
horisontella stag (Bild 2.8). Om du inte varit extremt försiktig så kommer en del av
materialet ha fallit ner på pappret runt korgen. Lyft bort korgen från pappret och häll i
kornen från pappret i korgen. Om materialet på pappret till största del består av damm,
så är det bättre att kassera det än att hälla det i korgen.

Bild 2.6

Bild 2.7

Bild 2.8
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Med korgen på handduken som är placerad på marken så knackar du försiktigt på
korgen där de vertikala och horisontella stagen möts (Bild 2.9). Detta gör att kornen
lägger sig till rätta i korgen. Tricket är att knacka tillräckligt hårt på de korsande
stagen så att vibrationerna får materialet att sätta sig till rätta, men inte så hårt att
kornen sprätter omkring. Försäkra att du inte knackar på nätdelen, då detta endast
flyttar materialet åt sidorna.
Medan du knackar på de korsande stagen så vrider du långsamt på korgen för att
knacka runt hela vägen runt. Knacka på korgens sidor under minst en minut. Det är
möjligt att nivån med absorberande material sjunker när kornen lägger sig till rätta.

Bild 2.9

Repetera fyllningsprocessen upp till det andra horisontella staget och knacka på
korgen igen för att lägga kornen till rätta som tidigare. Repetera fyllningsprocessen
till korgens topp, lämna en liten kulle med absorberande material på toppen (Bild
2.10). Knacka på korgen för att få materialet att lägga sig till rätta som tidigare. Du
kommer förmodligen att kunna knacka ned materialet tills det är nästan i nivå med
korgens topp.
När korgen ser ut att vara full så häller du en liten del absorberande material i en
kopp eller en liten behållare och ställer den åt sidan. (En masklåda fungerar bra!)
Avlägsna materialet som du blockerade centrumröret med.

Bild 2.10

Placera kudden av skummaterial med det mindre hålet) på toppen av högen med
absorberande material och placera korgen lock ovanpå kudden (Bild 2.11). Skruva på
locket lätt med de första gängorna. Forcera inte på locket. Om du inte kan gänga på
locket med lätthet så avlägsnar du lite absorberande material och försöker igen.
När du skruvat på de första gängorna på locket så rengör du handduken från löst
material, lyfter upp korgen med ett grepp runt det övre horisontella staget och använder
tummarna för att hålla locket säkert på plats. Lyft upp korgen an aning från marken och
knacka den långsamt och fast 3 gånger mot handduken som täcker marken (Bild 2.12).
Knacka aldrig korgen direkt mot marken, då detta kan skada korgen tätningsyta (Bild
2.13). Korgens tätningsyta måste hållas ren från absorberande material, så knacka inte
korgen mot löst material. Detta kommer endast att skapa mer arbete och rengöring av
scrubber-korgen kommer att ta längre tid.

Bild 2.11

Bild 2.12

FÖRSIKTIGHET: MOTSTÅ FRESTELSEN ATT BLÅSA PÅ DEN
PACKADE KORGEN FÖR ATT AVLÄGSNA DAMM, DÅ DETTA
DAMM KOMMER ATT HAMNA I ÖGON, NÄSA OCH HALS.

Bild 2.13
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3 KNACKNINGAR OCH VRID
När du knackat korgen 3 gånger mot marken så vrider du på locket tills det
att det får kontakt med det absorberande materialet. Forcera inte på locket!
Knacka 3 gånger igen och vrid på locket. Repetera denna process tills det
att locket är fullständigt förseglat på gängorna.
Användning av metoden med 3 knackningar försäkrar att du inte överpackar botten
av korgen och lämnar det övre materialet löst. Genom att göra det en repeterbar
process så kommer din vana att säkerställa att du packar din scrubber på ett
konsistent sätt. Godtyckliga metoder ger godtyckliga resultat!
Avlägsna locket och kudden av skummaterial och fyll på mer av det absorberande
materialet du ställde undan i korgen tills det att du har en liten kulle på toppen igen.
Sätt tillbaka kudden, placera locket på gängorna och repetera processen.
När locket sitter helt på plats på korgen igen så kontrollerar du materialets fasthet.
Korgens topp och botten ska ha samma fasthet och du ska inte kunna flytta på de
absorberande kornen när du trycker med ett medelhårt tryck mot nätet. Om toppen
inte har samma fasthet som botten så vänder du upp och ned på korgen och knackar
tre gånger på korgens topp. Om materialet fortfarande är löst eller ojämnt packat så
öppnar du korgen lock, adderar lite absorberande material och repeterar processen.
Kontrollera fastheten igen.
När korgen är packad till din belåtenhet så använder du en ren pappershandduk
för att noggrant avlägsna ev. damm som samlats på utsidan av korgen. Samla ihop
alla rester av de absorberande materialet som du ställde åt sidan för packning och,
om det inte är fyllt med damm, häll tillbaka det i behållaren med det absorberande
materialet. Försegla behållaren och förvara den på en sval och torr plats.

ANMÄRKNING: Det finns inte något fast antal gånger som du måste ta bort

korgens lock och lägga till ytterligare material, men om du spenderar mer tid på att
lägga det till rätta när du fyller korgen så kan detta minska.
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FÖR-PACKNING AV PRISM 2 CO2 -SCRUBBER
Även fast det inte rekommenderas att man packar scrubbern i förväg, eller
transporterar packade scrubbers pga. potentiella problem med sättningar i det
absorberande materialet, så håller vi med om att det förekommer situationer när det
är opraktiskt eller omöjligt att packa på plats.
Om du inte kommer att använda den packade scrubbern omedelbart, placera korgen
i en lufttät behållare och förslut den. Placera tejp längs förslutningen på utsidan av
den lufttäta behållaren och skriv ditt namn, packningsdatum och vilket absorberande
material som använts (Bild 2.14). Då det är en färsk fyllning, skriv "Använd 0
timmar" på tejpen. Förvara behållaren på en sval och torr plats. Efter en kortare
förvaring eller transport så måste du kontrollera att scrubbern inte satt sig eller har
löst material innan du monterar den på rebreathern.

ANMÄRKNING: För att undvika skador ska du endast använda fabrikstestade

rengöringslösningar. Se en lista med godkända rengöringslösningar i DEL 5 Avsnitt
2 för mer information.

Bild 2.14

RENGÖRING AV DEN TOMMA SCRUBBERN
Efter användning så är det alltid en god idé att tvätta och torka scrubber-korgen,
kuddarna och behållaren för att avlägsna damm och använt material. Använd
sötvatten och försäkra att du sköljer bort alla lösa korn.
Om du märker att gängorna på toppen av korgen är igensatta av krossat, ihopkladdat
damm från det absorberande materialet eller om materialet börjar kladda ihop (Bild
2.15), så måste du doppa locket och korgen i vit vinäger i ca 15 till 30 minuter,
vilket kommer att lösa upp det absorberande materialet och lämna korgen i nyskick
igen. Om du värmer upp vinägern till 49°C så agerar den snabbare, men du kommer
inte att vara poppis hos någon som befinner sig i närheten. Tvätta de rengjorda
delarna grundligt med sötvatten tills det att vinägerlukten är helt borta.

KASSERING AV ANVÄNT CO -absorberande material
2

Du har säkert hört att använt absorberande material bara är kalciumkarbonat, samma
sak som havssnäckor och rev är gjorda av. Så småningom så kommer detta att vara
sant, men t.o.m. förbrukat absorberande material är mycket frätande, och förblir så
ett bra tag. Häll aldrig ut förbrukat absorberande material i havet! Det är bäst att
hitta en täckt hink eller en sopsäck för att förvara förbrukat material, samt att märka
ut att denna innehåller ett frätande ämne.

!

VARNING: OM DU MÅSTE FÖRVARA SCRUBBERN ELLER
TRANSPORTERA DEN TILL DYKPLATSEN, SÅ MÅSTE
DU KONTROLLERA SCRUBBER-KORGEN SÅ ATT DET
ABSORBERANDE MATERIALET INTE HAR SATT SIG INNAN DU
MONTERAR DEN I REBREATHERN. OM DET ABSORBERANDE
MATERIALET VERKAR LÖST, SÅ SKA DU FYLLA PÅ KORGEN
MED MER MATERIAL INNAN ANVÄNDNING. ATT INTE
SÄKERSTÄLLA ATT SCRUBBERN ÄR ORDENTLIGT PACKAD KAN
LEDA TILL SKADOR ELLER DÖDSFALL.
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Bild 2.15

ANVÄNDA CHECKLISTOR

VIKTEN AV ATT ANVÄNDA DINA CHECKLISTOR

DEL 2. AVSNITT 3

Föreställ dig att du sitter på ett kommersiellt flygplan och betraktar piloten
som gör sig redo för att lyfta. Andrepiloten vänder sig till piloten och frågar
om han är redo att gå igenom checklistorna före flygningen. Piloten tar en
snabb blick över cockpit, vänder sig till andrepiloten och säger "Jag tycker
allt ser bra ut, vi kan skippa dom". Hur bekvämt skulle det kännas att flyga
på 10 000 meters höjd med den piloten vid spakarna?

ANMÄRKNING: Låt dig inte stressas eller störas när du förbereder eller arbetar

med din rebreather. En ouppmärksam rebreather-dykare är en olycka som väntar på att
hända. Ta dig den tid du behöver när du förbereder din rebreather och under dyket.

FALLSTUDIE AV EN NÄRA ÖGAT-HÄNDELSE
En rebreather-dykare, som själv beskriver sig som "mycket erfaren" med sin
rebreather, har genomfört två 1 1/2-timmesdyk. Han byter ut scrubbern mot nytt
absorberande material för att genomföra ett tredje 2-timmarsdyk senare på dagen.
Han rapporterar att han kände sig "stressad" eftersom hans kompisar väntade på att
äta lunch. Efter en snabb ompackning av scrubbern, med minnet till hjälp istället för
sin checklista, så monterar ha ihop rebreathern igen och går iväg med sina kompisar.
En timme efter lunch så sätter han på sig rebreathern och går i vattnet. Efter att ha
genomfört sina kontroller på 4,5 meter, så går han ner till 10 meter där han börjar
uppleva andnöd. Fortfarande tillräckligt klartänkt för att inse att detta kan vara ett
tecken på CO -förgiftning, samt väljer att vara på den säkra sidan, så skiftar han till
öppen krets och avbryter dyket.
2

Säkert tillbaka på land så monterar ha isär enheten och finner att en O-ringstätning
saknas, vilket tillåter den utandade luften att förbigå scrubbern och gå direkt till
rebreatherns inandningssida.
Tack vare hans snabba åtgärder så slutade denna incident som tur är inte i en tragedi.

LÄRDOMAR
I hans online-rapport så säger dykaren att han lärt sig en ordentlig läxa från denna
livshotande incident. Det första och mest uppenbara var att han inte hade följt sin
träning, samt litat på minnet istället för att använda checklistan. Han rapporterade
även att, "i sanningens namn", det var inte första gången som han struntat i att
använda en checklista. Han svor att aldrig göra samma misstag igen.

!

VARNING: DET KAN INTE SÄGAS NOG HUR VIKTIGT DET ÄR
ATT ARBETA MED CHECKLISTOR NÄR DU MONTERAR DIN
PRISM 2! OM DU INTE MONTERAT DIN PRISM 2 MED HJÄLP AV
CHECKLISTORNA, ANVÄND INTE REBREATHERN.
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VARFÖR ETT FORMAT MED FLERA LISTOR
En sak som stod klart för oss efter att ha pratat med rebreather-dykare om deras
användning av checklistor var att en enda, "one-size-fits-all"-checklista ofta inte
följer de steg som de utför när de förbereder sina rebreathers. Checklistorna blir
en belastning på säkerheten om dykare måste hoppa runt i checklistan, endast
markerande de poster som krävs för att gå till nästa fas.
Som ett exempel, vissa dykare förbereder och testar sina rebreathers flera dagar
innan dyket och lämnar rebreathern monterad under transporten till dykplatsen. En
checklista från start till slut kanske inte beaktar de kontroller som krävs när enheten
kommer fram till dykplatsen.
Vi har delat upp PRISM 2-checklistorna i 4 olika underlistor som bör följa de steg
som du kan hitta i de flesta verkliga dyksituationer.

ANMÄRKNING: Det rekommenderas att du alltid utför en fullständig montering
och ett "för-dyk" innan alla resor, då detta är det enda sättet att verifiera att alla
system fungerar korrekt.
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Nedan följer gruppen med 4 "utökade" checklistor, vilka inkluderar de ökande
stegen du behöver för att genomföra vare steg på checklistan. Listorna är uppdelade
enligt följande:

"PRISM 2 inspektion av komponenter", "PRISM 2
Monteringsordning" och "PRISM 2 Checklista funktioner".
Det fjärde underavsnittet i checklistan för funktioner, "Kontroller och
systeminställningar omedelbart innan dyk" är för en sista "systems go"kontroll innan du går i vattnet.

Du kan använda de 3 huvudavsnitten individuellt enligt följande:
PRISM 2 inspektion av komponenter:
Detta avsnitt av checklistan används för att hjälpa dig att verifiera att alla delar i en
komplett PRISM 2 är närvarande och visuellt utan skador innan du packar dem för
transport. Det finns inget värre än att gå ombord på en dykbåt eller att landa i ett
främmande land och upptäcka att du lämnat din DVS/BOV i dykskåpet där hemma.

PRISM 2 Monteringsordning:
Detta är listan som du normalt kommer att använda för att "bygga din rebreather"
från dess komponentdelar.

PRISM 2 Checklista funktioner:
Detta är checklistan som du kommer att använda för att testa alla komponenter
i rebreathern för att försäkra att de fungerar korrekt tillsammans innan du går i
vattnet. Du kommer att genomföra dessa steg efter monteringen, eller om en del
av den fungerande rebreathern har tagits bort vid något tillfälle. Detta är den mest
kritiska delen av hela monteringsprocessen, då en icke-fungerande rebreather alltid
kommer att avslöjas vid någon punkt när du går igenom funktionskontrollerna. Dyk
inte med rebreathern om den inte har fullgjort alla steg i denna checklista.

Kontroller och systeminställningar omedelbart innan dyk:
Detta är de sista kontrollerna med enheten säkert fastsatt på kroppen innan du går
i vattnet. Även fast de flesta kontrollerna är verifiering av tidigare kontrollerade
punkter, så är det absolut nödvändigt att du kontrollerar dessa igen innan du går i
vattnet.
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CHECKLISTA FÖR KOMPONENTINSPEKTION

NYCKEL:
S = SLITAGE / F = FUNKTION / I = INSTALLATION

1. Kontrollera h-platta / Sele / Dykväst
för slitage, skador eller saknade delar
A. H-platta
B. Sele (S)
C. Tyger (S)
D. Inflator / Alt. Luftkälla (F)
E. Dumpningsventil(er) (F, S)
F. Borttagbara viktpåsar (S, I)
G. Spännen (S)

2. Inspektion av motlungor - FMCL/BMCL
A. Tyger (S)
B. Dräneringar (F)
C. Gängade DSV/BOV-monteringsringar (S)
D. Andningsslangar, Oetiker-klämmor,
+ O-ringar (S)
E. Manuell tillsatsventil för O - och diluentgas (I, F)
F. Automatisk ventil för diluentgas (ADV) (F)
G. Övertrycksventil (OPV) (F)
2

3. Inspektera DSV/BOV-andningsslangar
A. Slangar,
B. Oetiker-klämmor (S)
C. O-ringar (S)
D. T-delar (F, S)
E. Backventil inandningsslang
(endast på inandningsslang för system med
DSV) (F, S)

4. Inspektera DSV/BOV
A. Avstängning/OC-montage (F)
B. Vattendränering (F)
C. Munstycke, fästband
D. DSV/BOV-utandning backventil (F, S)
E. Backventil inandningsslang (endast på
inandningssidan på BOV) (F, S)

5. Inspektera regulatorer + slangar
A. Förstasteg (S)
B. Tryckutjämningsventiler
C. Lågtrycksslangar + kopplingar (S)
C. Högtrycksslangar + kopplingar (S)
E. Av dykaren installerade gasleveransslangar
(om sådana finns)
F. Manometrar
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6. Inspektera ledningar
A. Heads Up-display (S)
B. Handledsdisplay (S)

7. Batterifack, batterier + O-ringar
A. Batterier för magnetventil (I)
B. Batteri för Heads Up-display (I)
C. O-ringar (2) (S)
D. Lucka, luckors lås + fästen (F, S)

8. Funktion magnetventiler (F) (om du går vidare
direkt till monterings- och funktionskontroller
så kan du hoppa över detta steg.)
9. Inspektera huvudets montage
A. Röd CO -tätning (I, S)
B. O-ringar mellan huvud och behållare (2) (S)
C. O-ringsspår (2) (S)
D. Låsfästen (S)
E. Mutterstänger, huvudbultar, huvudstång lock + huvud
Lock (S, I)
2

10. Syresensorer
A. 3 syresensorer + sensorhållare installerade
(I)
B. Kablage syresensor (I)
C. mV-avläsningar inom intervall (F)
(8,5mV till 14mV i luft)

11. Montering av behållare
A. Kompressionsfjäder korg + kudde (I)
B. Lås (3) (S, F)
C. 1 fuktkudde (I)

12. Korgmontage
A. Kontrollera nät (S)
B. O-ring centrumrör (I)
C. Gängor rena på lock + korg (F)
D. Kuddar av skummaterial topp + botten (I)

DEL 2. AVSNITT 4

CHECKLISTA FÖR
KOMPONENTINSPEKTION:
DETALJER

NYCKEL:
S = SLITAGE / F = FUNKTION / I = INSTALLATION

1: KONTROLLERA H-PLATTA / SELE / DYKVÄST FÖR
SLITAGE, SKADOR ELLER SAKNADE DELAR: 7 STEG

A: H-platta
Leta efter böjda eller trasiga delar på H-plattan. Verifiera att flaskkuddarna av
gummi sitter på plats på flaskans stöd. Kontrollera att flaskremmarna inte är
slitna.

B: Sele (S)
Kontrollera att remmarna inte är slitna. Kontrollera D-ringar, spänne,
grenremmen och att all av dykaren installerad hårdvara som t.ex. knivar eller
utrustningspåsar finns på plats och fungerar korrekt.

C: Tygmaterial (S)
Lägg dykvästen plant och inspektera tyget för revor eller tecken på kraftigt
slitage. Var extra uppmärksam runt inflatorn och områden som nöts under
användning. Dyk aldrig med rebreathern med en undermåligt fungerande
flytkraftsanordningen.

D: Inflator (F/S)
Tryck in påfyllnings- och tömningsknapparna. De ska kunna manövreras
smidigt. Om någon av knapparna fastnar så indikerar detta normalt att salt
har torkat fast inuti mekanismen. Torkat salt kan slita på O-ringar och orsaka
långsamma läckor. Om du märker att påfyllningsknappen fastnar första
gången du använder den, så ska den rengöras med sötvatten eller repareras
efter behov.
Du kommer att genomföra ett trycktest på inflatorn senare i funktionstesten.
Det är emellertid alltid en god idé att testa varje komponent, men det är
speciellt viktigt om du märker att knapparna fastnar. Slutligen, fyll upp
flytkraftsanordningen delvis genom att manuellt blåsa in luft i ventilen
(Bild 2.16) samtidigt som du håller in tömningsknappen. Kontrollera att
flytkraftsanordningen håller luften och inte har några läckor. Töm inte ur
flytkraftsanordningen - se steg E: Dumpningsventiler.

Bild 2.16
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E: Dumpningsventil(er) (F, S)
Inspektera flytkraftsanordningens dumpningsventiler. Öppna alla ventiler för ett
ögonblick och släpp ut lite luft från flytkraftsanordningen för att försäkra att de
öppnar och stänger fritt. Inspektera även luftdumpningens draglinor (Bild 2.17)
för att försäkra att de är i gott skick och inte är hoptrasslade.

F: Borttagbara viktpåsar (S, I) (Om sådana finns)
Verifiera att du har 2 viktpåsar (Bild 2.18). Kontrollera att kardborreflikarna,
snabbstängningen och draghandtagen är i gott fungerande skick. Sätt dem på plats.

Bild 2.17

G: Spännen (S)
Sök efter trasiga eller spruckna delar i följande områden:
1.) Höftrem (spänne)
2.) Motlungans stora fästclip som är fästa på höftremmen
(Fastex hankoppling) (Bild 2.19)
3.) Små laterala justeringsremmar för motlungan (Fastex hankoppling) (Bild 2.20)

Bild 2.18

ANMÄRKNING: Inbyggda viktpåsar är en av de saker som oftast tappas
eller glöms kvar av all dykutrustning! Vet du var dina viktpåsar är?

Bild 2.19

Bild 2.20
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2: INSPEKTERA MOTLUNGOR: 7 STEG
A: Tygmaterial (S)

Lägg motlungan plant och inspektera tyget för revor eller tydliga tecken på
onormalt slitage. Även fast motlungan är ganska tålig, så får du aldrig dyka med
motlungor som uppvisar tecken på kraftigt slitage eller skador, då en felfunktion
på en motlunga under ett dyk omedelbart orsakar en katastrofal flödning av
andningsloopen. Skaka på motlungan för att försäkra att det inte har kommit in
främmande föremål i under förvaring eller transport. Lukta inuti varje motlunga.
De ska inte ha någon distinkt lukt.

B: Dräneringar (F) FMCL

Skruva loss låsringen och aktivera ventilen genom att trycka in nippeln mot
ventilkroppen (Bild 2.21a). Blås i ventilen för att försäkra att den inte är igensatt
eller trasig. Ventilen ska gå tillbaka när du släpper den. Om den inte går tillbaka så
måste den bytas ut. Drag åt låsringen igen.

B: Dränering (F) BMCL

Bild 2.21a

Drag i dumpningslinan och försäkra att den löper fritt att ventilen går tillbaka med
ett lätt ryck när du släpper den (Bild 2.21b). Om du misstänker att någonting tar
emot ska ventilen avlägsnas och servas innan användning.

!

VARNING. DYK ALDRIG MED EN DRÄNERING SOM ÄR TRÖG,
LÄCKER ELLER VISAR TECKEN PÅ ONORMALT SLITAGE. OM DU
GÅR DETTA SÅ KAN DET LEDA TILL EN KATASTROFAL FLÖDNING,
VILKET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.
Bild 2.21b

ANMÄRKNING: LUKTTESTET

Lukta inuti motlungorna. De ska lukta rent och möjligtvis en aning av
rengöringsmedel. Detta är normalt när du använder en av Hollis godkänd
andningslooprengöring, medan en distinkt lukt av mögel eller andra starka lukter
inte är normalt och beror på antingen felaktig sanering eller att motlungorna inte
tillåtits torka ordentligt innan förvaring.
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C: Gängade DSV/BOV-monteringsringar (FMCL) (S)
Leta efter sprickor och trasiga gängor. Slangens monteringsringar (Bild 2.22)
är svetsade till motlungorna. Försäkra att ringarna sitter fast ordentligt mot
motlungans tygmaterial.

Bild 2.22

C: Gängade monteringsringar T-del (BMCL) (S)
Leta efter sprickor eller skador, samt kontrollera att de är åtdragna. Rengör
O-ringens parningsyta från skräp (Bild 2.23).

D: Andningsslangar, Oetiker-klämmor och O-ringar FMCL/BMCL (S)
Kontrollera slangarna från motlungorna till huvudet efter hål, slitage eller
ålderssprickor. Drag ut slangen en aning och inspektera gummimaterialet. Om du
kan se separationer eller spindelvävsformade sprickor i gummit så har de nått sin
livslängd och måste bytas ut. Dyk aldrig med en andningsslang som visar tecken
på åldrat gummi, då omedelbar och katastrofal flödning kommer att uppstå om
slangarna går sönder under ett dyk.
Torka av insidan på varje andningsslang med en ren och torr trasa, titta sedan på
trasan där du torkade av slangens insida. Om handduken är främmande partiklar
eller smuts så ska du rengöra motlungan och slangen igen med en flaskborste
(Bild 2.24) för att avlägsna allt främmande material i slangens veck. Se DEL 4
Avsnitt 2 för vidare rengöringsanvisningar.
Hårdvaran för fästet mellan motlungan och huvudet har en O-ringstätning (Bild
2.25). Avlägsna, rengör och förbered O-ring(arna), O-ringens spår och parningsytan
som ska användas, eller ersätt dem om de är skadade eller slitna. I detta steg så vill
du även försäkra dig om att det inte finns skräp i slangens anslutning till huvudet
(Bild 2.26). Lokalisera de två slanganslutningarna på huvudet och drag fingret längs
dess insida. Om du finner något skräp så ska du rengöra insidan med en luddfri
trasa. Om det fanns skräp på utandningssidans huvudanslutningen, speciellt partiklar
från gammalt absorberande material, så kan det ha fallit ned lite material i området
vid huvudplattan (Bild 2.27), vilket är lokaliserat på undersidan av huvudet.
Avlägsna allt skräp som kan ha samlats i området vid huvudplattan innan enheten
monteras ihop. Om du hör ett skrapanda ljud när du vrider på slangmuttern, så har
det fastnat sand eller grus mellan muttern och slangkopplingen. Doppa slangmuttern
och kopplingen i en hink fylld med vatten och knacka muttern försiktigt mot
hinkens insida för att avlägsna sanden.

Bild 2.23

Bild 2.24

Bild 2.25

Bild 2.26

Bild 2.27
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E1: FMCL O -tillsatsventil
2
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Kontrollera att syretillsatsventilen är åtdragen genom att hålla den vid basen
från motlungans baksida genom tygmaterial och försök att dra åt (vrid medurs)
den gängade muttern (Bild 2.28a). Den ska inte röra på sig. Om ventilen har
lossnat en aning så drar du åt muttern så långt det går med fingrarna. Aktivera
ventilknappen för att försäkra att den fungerar smidigt. Det ska inte kännas trög
eller vara svår att trycka in. Du kommer att kontrollera ventilens funktion igen
under funktionstesterna.

Bild 2.28a

E2: BMCL Manuellt O2-tillsatsblock (F)

Kontrollera att alla beslag sitter åt, samt inte har rost, sand eller annat skräp.
Kontrollera gastillsatsknappens funktion. Den ska gå att trycka ned och gå tillbaka
själv med lätthet (Bild 2.28b).

F1: Automatisk tillsatsventil för diluentgas (ADV) FMCL (F)
Samtidigt som du håller i motlungan så trycker du ned ventilkroppen tills det att
du känner att pistongen rör på sig (Bild 2.29). Den ska röra sig fritt. (Du kommer
att kontrollera de automatiska och manuella tillsatsventilerna för diluentgas till
andningsloopen under funktionstesterna) För en närmare inspektion, eller om
du misstänker att ventilen är skadad, så kan du skruva loss ventilkroppen från
motlungan genom att vrida muttern moturs tills det att ventilen lossnar från lungan.

F2: Automatisk tillsatsventil för diluentgas (ADV) BMCL (F)
Kontrollera att ventilkroppens lock sitter fast och att sviveln sitter säkert på plats
(Bild 2.30).

Bild 2.28a

Bild 2.29

G: Övertrycksventil (OPV) FMCL (F)
Övertrycksventilen sitter på motlungan för utandning, strax under öppningen för
den gängade DSV/BOV-slangen (Bild 2.31a). Rotera kroppen för att öppna och
stänga. Du bör känna ett visst spärrmotstånd när du vrider på kroppen. Rotera
OPV-kroppen medurs tills det att den är helt stängd för att förbereda för syreflödet
under funktionstestet.

Bild 2.29

G: Övertrycksventil/dränering (OPV) BMCL (F)
Övertrycksventilen/motlungans utandningsdränering är lokaliserad i botten inuti
utandningsmotlungan (Bild 2.31b). Drag i dumpningslinan för att försäkra att
ventilen kan röra sig fritt och att den stänger utan att fastna. Kontrollera att linan
inte är fransig.
Bild 2.31a

Bild 2.31b
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3: INSPEKTERA DSV/BOV-ANDNINGSSLANGAR: 4 STEG

A: Inandnings- och utandningsslangar FMCL/BMCL (S)
Samtidigt som du håller slangen i de gängade slangmuttrarna så sträcker du den
försiktigt för att försäkra att ändarna sitter fast ordentligt. Om de rör på sig ska
du kontrollera slangklämmorna och om slangen är sliten eller skadad (Bild 2.32a
och b) vid klämmorna.

Bild 2.32a

Medan du fortfarande håller slangen sträckt så tittar du på gummit längs slangen
för att söka efter tecken på slitage eller ålderssprickor. Om du kan se tecken på
nötning eller spindelvävssprickor så måste slangen bytas ut. Dyk aldrig med en
andningsslang som visar tecken på åldrat gummi, då omedelbar och katastrofal
flödning kommer att uppstå om en andningsslang går sönder under ett dyk.

B: Oetiker-klämmor FMCL/BMCL
Kontrollera att klämmorna sitter fast ordentligt på slangarna (Bild 2.33) och
täck sedan över dem med silikonskydden så att de inte hakar i tygdelar, som t.ex.
våtdräkter, när du sätter på dig eller tar av dig rebreathern.

Bild 2.32b

C: O-ringar FMCL/BMCL (S)
Det finns två O-ringar på varje montage med FMCL-andningsslangar
(Bild2.34a). Den första O-ringen finner du under låsmuttern på motlungans
armbåge på FMCL:n. Drag tillbaka låsmuttern med tummen och pekfingret och
avlägsna försiktigt O-ringen från sitt spår med ett O-ringsverktyg. Avlägsna,
rengör och förbered O-ring(arna), O-ringens spår och parningsytan som ska
användas, eller ersätt dem om de är skadade eller slitna. BMCL har inte dessa
O-ringar.

Bild 2.33

Som visas i Bild 2.34b, så har även BMCL 2 O-ringar, en under slanghuvudets
låsmutter och en under DSV/BOV-motvikten.
O-ringen under DSV/BOV:s gängade mutterns motvikt är lite klurigare, eftersom
du inte kan dra tillbaka muttern för att exponera O-ringen. Du kan emellertid
avlägsna O-ringen med ett O-ringsverktyg.

Bild 2.34a

Drag tillbaka muttern så långt det går från slangens öppning. Du bör kunna se
O-ringen. Avlägsna försiktigt O-ringen från sitt spår. Försäkra att du inte repar
sätets yta. Avlägsna, rengör och förbered O-ring(arna), O-ringens spår och
parningsytan som ska användas, eller ersätt dem om de är skadade eller slitna.
Bild 2.34b
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Du kan använda en tops för att rengöra O-ringens spår (Bild 2.35), men var
försiktig så att inga bomullsfibrer lämnas kvar. Om det finns smuts på O-ringen
när du avlägsnar den från spåret så ska du ta isär sidan med den gängade
motvikten på DSV/BOV-slangens montage genom att ta bort Oetiker-klämman
och sedan rengöra O-ringens spår grundligt.

D: Backventil inandningsslang (F, S)
(endast på inandningsslangen för DSV-system)
Om din PRISM 2 har en DSV, så kommer andningsslangen på inandningssidan
att innehålla en envägs-backventil (Fig 2.36). (Backventilen för inandning på
BOV-system sitter inuti BOV på BOV-kroppens inandningssida).
För att testa tätningens integritet i ventilen så stoppar du inandningsslangen i
munnen och DSV-motvikten i den andra handen. Andas in försiktigt samtidigt
som du tittar på backventilen. Du bör se backventilens tätning runt den yttre
ytan på backventilens ventilsäte (Bild 2.37). Du ska inte kunna känna eller höra
luftrörelser från ventilen. Om du kan andas in, rengör backventilen och sätet med
vatten. Om den fortfarande läcker efter rengöring så måste du byta ut ventilen
(och ev. ventilsätet). Repetera sedan testet.
Om du tar bort ventilsätet för inspektion eller reparation, så måste du rengöra och
förbereda O-ring(arna), O-ringens spår och parningsytan som ska användas eller
ersätta dem om de är skadade eller slitna.

Bild 2.35

Bild 2.36

Bild 2.37
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4: INSPEKTERA DSV/BOV: 5 STEG

A: Avstängning/OC-montage (F)
Öppna och stäng DSV/BOV för att försäkra att den inre trumman fungerar
smidigt och att den inte fastnar. Om den är svår att öppna eller att stänga, eller
om du hör skrapande ljud när trumman rör sig, så måste DSV/BOV-trumman
och höljet rengöras och smörjas.
DSV: Det finns tre O-ringstätningar på DVS:ns roterande trumma (Bild 2.38).
Du kommer att kontrollera hur dessa tätar under de positiva och negativa
trycktesten. Om någon av dessa O-ringar inte tätar ordentligt så kräver DSV:n
service. Se dok. 12-4091 i Användarhandboken för vidare information.
BOV: BOV-trumman är en 2-positionstrumma med tätande O-ringar, ungefär
som en DSV. Du kommer att kontrollera hur dessa tätar under de positiva och
negativa trycktesten. Om någon av dessa O-ringar inte tätar ordentligt så kräver
BOV:n service. Se dok. 12-4091 i Användarhandboken för vidare information.

Bild 2.38

B: Vattendränering (F)
På undersidan av DSV/BOV så finner du ett litet hål strax under munstycket (Bild
2.39). Detta är hålet för vattendränering. Kontrollera att det inte är igensatt.
Placera DSV/BOV i munnen med ventilen stängd och blås in i munstycket.
Du ska kunna blåsa luft genom dräneringshålet, men du kommer att känna lite
mottryck. Om du inte kan blåsa luft genom dräneringshålet så kan skräp ha täppt
igen hålet eller fastnat i dräneringskanalen i den roterande hylsan av rostfritt stål.
DSV:n kräver service.

C: Munstycke, fästband
Kontrollera för hål eller trasiga flikar i bitmunstycket. Byt ut vid behov.
Kontrollera att fästbandet sitter på plats och att det håller munstycket säkert på
plats på DSV/BOV.

D: DSV/BOV-utandning backventil (F, S)
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Bild 2.39
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Öppna DSV/BOV till CC-positionen. Placera handflatan över den vänstra
öppningen på DSV/BOV, för att blockera den helt, och försök att andas in
försiktigt. Det ska inte finnas någon luftrörelse. Om du kan andas in, rengör
backventilen för utandning och sätet med vatten. Om den fortfarande läcker efter
rengöring så måste du byta ut backventilen på utandningssidan och ventilsätet.
Repetera sedan testet.

E: Backventil på inandningssidan (F, S) (endast på BOV:s inandningssida)
(ENDAST BOV): Öppna BOV till CC-positionen. Placera handflatan över den

vänstra öppningen på BOV för att blockera den helt och andas ut försiktigt. Det ska
inte finnas någon luftrörelse. Om du kan andas ut, rengör backventilen för utandning
och sätet med vatten. Om den fortfarande läcker efter rengöring så måste du byta ut
backventilen på utandningssidan och ventilsätet. Repetera sedan testet.

5: INSPEKTERA REGULATORER + SLANGAR: 6 STEG

A: Förstasteg (S)
Avlägsna locket på förstastegets DIN-ventil och inspektera DIN-kopplingen för
tecken på att vatten tagit sig in, som t.ex. missfärgning eller saltavlagringar (Bild
2.40) på filtrets yta. Om det finns tecken på att vatten tagit sig in så ska du inte
dyka med enheten förrän förstasteget, slangar och manometrer som är monterade
till det har servats av ett auktoriserat Hollis-servicecenter. Att försumma
underhållet på förstastegen kan resultera i friflödande gas till andningsloopen och
leda till allvarliga skador och dödsfall. Verifiera att O-ringen på flaskans DINventil sitter på plats och att den är ren. Byt ut den om den visar tecken på slitage.

B: Tryckutjämningsventiler
Kontrollera att tryckutjämningsventilen (Bild 2.41) sitter på plats och att
ventilkroppen inte skadats av stötar. Du kommer att verifiera ventilens tätning
när du trycksätter förstasteget. Om ventilen aktiveras och släpper ut gas kan du
misstänka en felfunktion i förstasteget. Du kan verifiera om mellantrycket ligger
utanför driftsparametrarna med en manometer som har en QD-lågtryckskoppling.

Bild 2.40

Bild 2.41
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C: LP (lågtrycks)-slangar och kopplingar (S)
Kontrollera alla slangar som leder från förstasteget för tecken på slitage eller åldrande.
Byt ut vid behov mot av Hollis godkända delar. Kontrollera alla LPsnabbkopplingar för rost och verifiera att Schrader-ventilen är fri från skräp, salt
eller korrosion. Om QD-kopplingarna börjar bli tröga eller har korrosion kan du
pröva att lägga dem en 1/2 timme i vit vinäger för att avlägsna avlagringarna.

!

VARNING: DET ÄR VIKTIGT ATT FÖRSTÅ ATT ALLA
LP-SYRETILLFÖRSELSLANGAR INNEHÅLLER
FLÖDESBEGRÄNSARE OCH DESSA FÅR INTE EXPONERAS
FÖR SALTVATTEN. BYT ALDRIG UT EN LP ELLER HP O -SLANG
MOT EN DEL SOM INTE ÄR KORREKT HOLLIS-DEL.
2

D: HP (högtrycks)-slangar och kopplingar (S)
Kontrollera alla högtrycksslangar som leder från förstasteget för tecken på
slitage eller åldrande. Byt ut vid behov mot av Hollis godkända delar.

E: Av dykaren installerade gastillförselslangar (om sådana finns) (S)
Om det finns andra gastillförselslangar monterade till diluentgasens förstasteg,
som t.ex. en torrdräktsslang eller ett andrasteg, ska dessa kontrolleras för
tecken på slitage. Byt ut vid behov.

F: Manometrar (F, S)
Titta på båda manometrarna och verifiera att nålen visar 0 bar. Om den inte gör
detta ska manometern repareras eller bytas ut. Om det inte finns tydliga tecken
på stötskador på den felande manometern så bör du misstänka att den tagit in
vatten via förstasteget och du ska serva rebreatherns lufttillförselsystem hos
ett auktoriserat Hollis-servicecenter. Det är speciellt viktigt att syresidan på
systemet är fritt från föroreningar, då alla delar måste vara fria från syre. (Se
Användarhandboken för vidare information).

6: INSPEKTERA LEDNINGAR: 2 STEG

A: HUD (Heads Up-display) (S)
Kontrollera Heads up-displayen och ledningar för skador. Slå på enheten
och verifiera att alla tre LED-lampor (Bild 2.42) lyser rött och sedan
grönt, en gång. Om alla tre lyser kontinuerligt orange under 30 sekunder,
så måste batterierna bytas. Stäng av HUD efter kontrollen. (Se avsnittet
för lampornas olika status för HUD i PRISM 2 Displayer och elektronik i
Användarhandboken för förklaringar om displayen.)
Bild 2.42
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B: Handledsdisplay (S)
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Inspektera handledsdisplayen och ledningar för slitage eller skador. Slå på
handledsdisplayen genom att trycka på "menu"- och "select"-knapparna
samtidigt (Bild 2.43). Efter startskärmen så går systemet till den huvudsakliga
informationsskärmen.

7: BATTERIFACK, BATTERIER + O-RINGAR: 4 STEG (S)

A: Batterier för magnetventil
Magnetventilen använder två 9V alkaliska batterier (Duracell® eller av liknande
kvalitet) som är parallellkopplade i elektronikhöljets batterifack (Bild 2.44). För
att kontrollera magnetventilens spänning så måste du göra så att handledsenheten
aktiverar magnetventilen minst en gång. Det enklaste sättet är att ställa
inställningsvärdet till ett värde som har högre PO än den omgivande luften.

Bild 2.43

2

Om alla avläsningar på handledsenheten visar "FAIL" så måste du kalibrera
handledsenheten innan den kommer att aktivera magnetventilen, se anmärkning
nedan. Med handledsenheten påslagen från det tidigare steget så trycker du
sex gånger på "select"-knappen tills det att du ser spänningen för det externa
batteriet (magnetventilen) och det interna batteriet (handledsdisplayen) i botten
på displayen. (Bild 2.45). En spänning på mer än 7V, enligt handledsdisplayen,
anses godtagbart av elektroniken. Inget dyk bör genomföras om spänningen som
anges på handledsdisplayen inte överstiger 7V. Om den angivna spänningen är
7V eller mindre så ska båda batterierna bytas ut innan ett dyk.

EXT V

INT V

8,8

3,4
Bild 2.45

Datorn mäter den dynamiska spänningen i magnetventilens batterier,
vilket betyder att spänningen mäts när magnetventilen är aktiverad och batterierna
har belastning. Detta är det mest korrekta sättet för att verifiera batteriernas verkliga
arbetskapacitet. Att använda en voltmeter som inte belastar batteriet kan ge dig en
högre spänningsavläsning, men mätningen kommer inte att vara lika exakt för att av
mäta den faktiska batterikapaciteten. Vi rekommenderar därför att du inte förlitar dig
på en voltmeter för att testa magnetventilens batterier.
ANMÄRKNING: Batteri för magnetventil
För att datorn ska kunna mäta den dynamiska belastningen på
magnetventilens batteri, så måste PRISM 2 ha en giltig kalibrering sparad i
minnet för att tillåta aktivering av magnetventilen. Om alla tre sensorer visar
"fail" när du slår på handledsdisplayen, så aktiveras inte magnetventilen och
spänningen för magnetventilens batteri kommer att visa "?". Du kommer
inte att kunna verifiera den dynamiska spänningen i magnetventilens
batterier innan dess att systemet har kalibrerats, vilket sedan tillåter att
magnetventilen aktiveras.

Bild 2.44
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B: Batteri för HUD (Heads Up-display)
HUD-batteriet sitter i batterifacket. Det är ett SAFT 3,6V AA-batteri.

C: O-ringar (2) (S)
Batterifacket tätas av två O-ringar. En O-ring är en "kompressionspackning" som
sitter i O-ringens spår på toppen av batterifacket (Bild 2.46) och parningsytan är
batteriluckans undre kant. Avlägsna, rengör och förbered O-ring(arna), O-ringens
spår och parningsytan som ska användas, eller ersätt dem om de är skadade eller
slitna.

Bild 2.46

Den andra O-ringen är en "radialpackning" som sitter i ett spår på batteriluckan
inre kant (Bild 2.47) och dess parningskant är den inre ytan av elektronikstapeln.
Avlägsna, rengör och förbered O-ring(arna), O-ringens spår och parningsytan
som ska användas, eller ersätt dem om de är skadade eller slitna.

D: Lucka, luckors lås och fästen (F, S)
Batteriluckan av aluminium hålls fast av två Nielsen Sessions-lås av rostfritt
stål (Bild 2.48). Öppna låsen och kontrollera att det inte finns något skräp i
dom, samt att låsmekanismen fäster ordentligt. Skadade lås måste bytas ut innan
PRISM 2 sänks ned i vatten.

Bild 2.47

Försummelse att hålla batterifackets lås i funktionellt skick kan leda till flödning
av batterifacket.
Låsfästena är gjutna till batterifackets lucka. Försäkra att det inte finns stötskador
som kan ha spräckt aluminiumfästena.

!

!
!
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Bild 2.48

VARNING: BATTERILUCKAN HAR EN TRYCKUTJÄMNINGSVENTIL. OM BATTERIFACKET
FLÖDAS SÅ KOMMER BATTERISYRA OCH GIFTIGA GASER ATT SKAPAS INUTI FACKET.
DU FÅR ABSOLUT INTE UTSÄTTA DIG FÖR VARKEN SYRAN ELLER GASERNA SOM
VENTILERAS FRÅN BATTERIFACKET.
VARNING: OM BATTERIFACKET SKULLE FLÖDAS UNDER ETT DYK SÅ KOMMER
TRYCKUTJÄMNINGSVENTILEN ATT SLÄPPA UT DE TRYCKSATTA GASERNA OCH SYRAN I
DET OMGIVANDE VATTNET.
VARNING: EFTERSOM BATTERIERNA TILL MAGNETVENTILEN OCH HEADS UPDISPLAYEN BEFINNER SIG I DETTA FACK, SÅ KOMMER BATTERIERNA SNABBT ATT
FÖRLORA SIN LADDNING OM FACKET SKULLE FLÖDAS, VILKET GÖR ATT HEADS UPDISPLAYEN OCH MAGNETVENTILEN SLUTAR FUNGERA.
FÖRSIKTIGHET: EFTER DET ATT ETT BATTERIFACK HAR FLÖDATS SÅ MÅSTE
DU VIDTAGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER NÄR DU RENGÖR OCH KASSERAR
ALLT MATERIAL I FACKET. DU FÅR INTE DYKA IGEN INNAN BATTERILUCKANS
TRYCKUTJÄMNINGSVENTIL HAR BYTTS UT. (SE ANVÄNDARHANDBOKEN FÖR VIDARE
INFORMATION OM HUR MAN ÅTERSTÄLLER ETT FLÖDAT BATTERIFACK.)

DEL 2. AVSNITT 4

8: FUNKTION MAGNETVENTIL (F, S)

(Om du går vidare direkt till monterings- och funktionskontroller så
kan du hoppa över detta steg.)
Även fast du kommer att verifiera magnetventilens funktion vid
funktionskontrollerna, så är det alltid en god idé att verifiera dess funktion i detta
steg om du kommer att resa till en plats där du inte har möjlighet till omedelbar
reparation.
För att kontrollera magnetventilens funktion nu, så måste du koppla in syresidans
förstasteg, magnetventilens tillförselslang och en trycksatt syrebehållare till
magnetventilen, samt slå på PRISM 2 för att kontrollera att magnetventilen aktiveras
och tillför O till andningsloopen.
2

Installera syretillförselslangen på magnetventilen. Installera en syrebehållare på
syresidans förstasteg. Detta är tillfälligt och du kommer att avlägsna O -behållaren
efter detta test, så du kan låta behållaren sitta lös (Bild 2.49). Öppna långsamt på
O -behållarens ventil för att fylla ledningarna och stäng sedan ventilen.
2

2

Slå på handledsdisplayen och ändra inställningsvärdet till antingen lågt eller högt
värde. Lyssna efter aktivering av magnetventilen och titta på syremanometern.
Du ska se hur trycket i ledningarna sjunker när syre tillförs i huvudet. Tillåt
magnetventilen att aktiveras tills det att trycket i ledningarna släppts ut. Avlägsna
O -förstasteget från flaskventilen och tillförselslangarna från magnetventilen.

Bild 2.49

2

Om du kan höra ett klick från magnetventilen utan att trycket i ledningarna
minskar enligt manometrarna, då är sannolikt en flödesbegränsare igensatt. Om
magnetventilen inte aktiveras, försäkra att du har valt ett aktivt inställningsvärde
högre än omgivande luft. Kom ihåg, om alla 3 utgångar visar "fail", så finns
det ingen giltigt kalibrering sparad i minnet och magnetventilen kommer inte
att aktiveras oavsett inställningsvärde. Om alla avläsningar av O -sensorerna på
handledsenheten visar "fail" så måste du kalibrera enheten innan du verifierar
magnetventilens funktion. Om handledsdisplayen visar en avläsning för O -cellerna
och batteridisplayen visar att batterierna är laddade, då kan det ha kommit in vatten
i syrets förstasteg och slangar, eller så har något gått fel i magnetventilen. Låt ett
auktoriserat Hollis-servicecenter serva enheten. Dyk aldrig med din PRISM 2 med
en trasig magnetventil.
2

2
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9: INSPEKTERA HUVUDETS MONTAGE: 5 STEG

A: Röd CO -tätning (I, S)
2

Den röda CO -tätningen är en tjock, svampig röd packning som sitter på huvudets
undersida i en kanal på huvudplattans framsida, intill de tre O -sensorerna (Bild
2.50).
2

2

!

Bild 2.50

VARNING: SMÖRJ INTE DEN RÖDA CO -TÄTNINGEN.
2

Den röda CO -tätningen MÅSTE inspekteras nu och innan behållaren förseglas till
huvudet. Den röda CO -tätningen är en kritisk komponent i en korrekt fungerande
andningsloop. Om tätningen skulle tas bort under användning (Bild 2.51), så skulle
du få 100 % CO , vilket skulle kunna leda till skador eller dödsfall.
2

2

2

!

Bild 2.51

VARNING: DU MÅSTE VERIFIERA ATT DEN RÖDA CO TÄTNINGEN SITTER PÅ
PLATS, ÄR KORREKT PLACERAD I SITT SPÅR OCH ATT DEN
ÄR REN OCH UTAN SKADOR VARJE GÅNG DU STOPPAR
NED I CO -SCRUBBERNS KORG I ENHETEN. OM MAN INTE
KONTROLLERAR DEN RÖDA CO -TÄTNINGEN SÅ KAN DETTA
LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.
2

2

2

Bild 2.52

B: O-ringar mellan huvud och behållare (2) (S, I)
Tätningsflänsen mellan huvud och behållaren (Bild 2.52) har två tätande O-ringar.
Du måste kontrollera att de är rena, samt smörja båda O-ringarna och dess säte varje
gång som behållaren tas bort från flänsen. För att påbörja rengöringsprocessen så
tar du bort de två O-ringarna från spåren med början vid O-ringen närmast huvudet
(#1) (Bild 2.53) och lägger den på en ren handduk. Nästa steg, avlägsna O-ringen
närmast kanten på behållarens fläns (#2) (Bild 2.54).
Använd aldrig skarpa eller metallföremål för att ta bort O-ringarna, då detta
kommer att skada O-ringen och/eller sätets yta. Sträck aldrig ut O-ringarna när du
avlägsnar dem.

Bild 2.53

ANMÄRKNING: Ta bort O-ringarna i den ordnings om nämns i texten för att
undvika att dra en O-ring över ett tomt spår, vilket kan resultera i skadade,
utsträckta eller trasiga O-ringar.

Bild 2.54
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Avlägsna ev. skräp (vanligtvis små partiklar av natronkalk) och smörjmedel från
O-ringarna med en luddfri trasa. När de är rena så för du O-ringarna mellan
fingrarna för att känna efter om det finns revor eller skräp kvar på dem, samtidigt
som du inspekterar dem visuellt. Det får inte förekomma tussar, hårstrån eller
partiklar av något slag på den rengjorda O-ringen, då skräp på O-ringen kommer
att orsaka en felfunktion i tätningen. Om du upptäcker skador på O-ringen så
måste den bytas ut mot en ny från din reservdelslåda.
Lägg de två rengjorda, men ännu inte smorda, O-ringarna åt sidan på en ren yta.
Rengör sätets yta på huvudflänsen och försäkra att allt skräp som kan ha fastnat i
O-ringens spår avlägsnats.

C: Säten för O-ring
Använd en luddfri trasa eller en Tops för att ta bort gammalt smörjmedel och
absorberande material från de två O-ringarnas kanaler. Det kan vara svårt att
rengöra den del av kanalen som är riktad med H-plattan när huvudet är monterat
på H-plattan.
Placera en liten mängd smörjmedel på pekfingret och täck varje O-ring med ett
tunt lager genom att dra O-ringarna mellan pekfingret och tummen. Samtidigt
som du gör detta så känner du efter om det finns något skräp kvar. Skulle du finna
något så rengör du O-ringen igen och applicerar nytt smörjmedel.
Sätt omedelbart tillbaka alla rengjorda och smorda O-ringar på
huvudet efter det att du smort dem, i motsatt ordning till hur du tog bort dem.
För att sätta tillbaka O-ringarna så startar du med O-ringen i det undre spåret
(#2) på huvudet. Det gör det enklare att sätta på nästa O-ring då du inte behöver
passera O-ringen över ett tomt spår.
När tätningsytan mellan huvud och behållare har rengjorts och de behandlade
O-ringarna sitter på plats i flänsen, så rekommenderar vi att du sätter tillbaka
behållaren på huvudet temporärt. Detta kommer att hålla skräp borta från de
rengjorda ytorna tills det att du är redo att montera korgen med det absorberande
materialet på huvudet för att förbereda dyket.
ANMÄRKNING: Lägg aldrig ifrån dig en smord O-ring, inte ens på vad
som verkar vara en ren yta. Smörjmedlet kommer att dra åt sig en otrolig
mängd smuts från omgivningen som inte kan ses med blotta ögat.
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D: Låsfästen (S, F)

Låsfästet är en kanal av rostfritt stål som löper runt huvudet och är fäst med
skruvar. Verifiera att de fyra skruvarna sitter på plats och att sätet inte sitter löst
(Bild 2.55). Om sätet skulle lossna under ett dyk så kommer kardborrebandet
sannolikt hålla behållaren säkert på plats på huvudet, men om ett låsfäste skulle
lossna så kan detta resultera i en katastrofal flödning.

!

VARNING: ALLA SKRUVAR SOM HÅLLER BEHÅLLARENS
LÅSFÄSTE TILL HUVUDET MÅSTE SITTA PÅ PLATS OCH VARA
I GOTT SKICK. DYK ALDRIG MED ENHETEN OM NÅGON
AV SKRUVARNA SAKNAS ELLER ÄR SKADADE. ERSÄTT
ALDRIG SKRUVARNA MED ICKE GODKÄND HÅRDVARA. OM
DETTA SKER SÅ KAN LÅSENS SÄTE LOSSNA OCH ENHETEN
OMEDELBART UTSÄTTAS FÖR EN KATASTROFAL FLÖDNING,
VILKET KAN LEDA TILL SKADOR ELLER DÖDSFALL.

Bild 2.55

E: Mutterstänger, huvudbultar, huvudstång lock + huvud
Verifiera att mutterstänger och huvudbultar sitter på plats. Kontrollera att
huvudstångens lock inte är böjt. Verifiera att huvudluckans lås fungerar och att
inga sprickor som kan ha orsakats av stötar finns på luckan.

10: SYRESENSORER: 3 STEG

A: 3 syresensorer + sensorhållare installerade (I)
De tre syresensorerna är monterade på undersidan av huvudet i borttagbara,
vibrationsbeständiga cellhållare (Bild 2.56). Varje cellhållare hålls på plats med
två stift. Försäkra att samtliga tre cellhållare sitter fast ordentligt på stiften och
att de är i gott skick. Du får inte tillåta att smörjmedel hamnar på sensorhöljena
eller sensorhållarna då detta kan göra att sensorn glider ur vid mindre stötar
under transport, vilket kan skada sensorn. Om det finns fett på sensorns hölje
eller hållare ska dessa rengöras varsamt med ett milt ytaktivt rengöringsmedel,
som t.ex. Crystal Simple Green™. Försök inte att rengöra detta område med
O -sensorerna på plats. Avlägsna alla sensorer innan rengöring.
(Se listan med godkända rengöringslösningar i DEL 5 Avsnitt 2).
2

Bild 2.56
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B: Kablage syresensor (S)
O -sensorns kablage har en spärrande 6-stifts Molex-kontakt (Bild 2.57), som
ansluter till huvudet och tre spärrande 3-stifts (2 ledningar) Molex-kontakter
till varje sensor. Kontakterna är av högtryckstyp med ett fyrsidigt stift.
Ledningarna är silvertäckta koppartrådar. Funktionellt så spelar det ingen roll
vilken 3-stiftkontakt som går till varje O -sensor eftersom de år monterade i
huvudet, men för diagnossyften så är kontakterna numrerade och ledningarnas
färger är de följande:
2

2

Bild 2.57

FÄRG PÅ O -AVLÄSNING PÅ HANDLEDSDISPLAYEN OCH HUD
2

RÖD OCH SVART =
VIT OCH SVART =
BLÅ OCH SVART =

#1
#2
#3

C: mV-avläsningar inom intervall (F) (8,5 mV till 14 mV i luft)
Analytical Industries Hollis (PRISM 2) PSR11-39-MD O -sensorns utspänning
bör ligga mellan 8,5 och 14 mV i luft, samt 40 till 67 mV vid havsnivå med
100 % syre (den giltiga mV-avläsningen (enligt datorn) för 98 % O -kalibrering
är 30-70 mV). På handledsdisplayen så växlar du displayen till sensorns mVavläsningar och verifierar att sensorerna befinner sig inom intervallet för den gas
de exponeras för.
2

2

Från huvudskärmen trycker du på "select"-knappen tills det att cellen visar dess
mV-avläsningar (Bild 2.58).

DEPTH TIME STOP TIME

O
.2O .2O .2O
MilliVolts

1O.8 12.9 12.6
Bild 2.58

11: MONTERING AV BEHÅLLARE: 3 STEG
Scrubber-behållaren är tillverkad av genomskinlig uretan med hög densitet
som formsprutats under högt tryck (Bild 2.59). Det är ett extremt slitstarkt och
hållbart material som även ger viss termiskt skydd åt scrubber-material genom att
skapa ett utrymme för isolerande gas runt scrubber. Eftersom uretan är en väldigt
dålig termisk ledare jämfört med andra material som normalt används, som t.ex.
aluminium eller rostfritt stål, så bevarar det även värme som krävs för en effektiv
CO -avskiljning.
2

Bild 2.59
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A: Kompressionsfjäder korg + kudde (I)
Scrubber-korgens kompressionsfjäder (Bild 2.60) sitter på en post som
är fastgjuten i botten av scrubber-korgen. Fjädern är designad för att hålla
området runt inandningsslangen säkert pressat mot den röda CO -tätningen,
vilken är monterad på huvudplattan i huvudet.
2

Bekräfta att fjäderkudden och låsmuttern sitter på plats och att fjädern
komprimeras genom att pressa ned den. Försäkra även att du kan se ett varv av
gängorna ovanför nylock-muttern som håller fast fjädern och fjäderkudden på
posten.

Bild 2.60

B: Lås (S, F)
Det finns tre Nielson Sessions-lås med gångjärn av rostfritt stål (Bild 2.61)
monterade på band av rostfritt stål högst upp på korgen. Testa låsen och
kontrollera att de är fria från skräp, rost, eller onormalt slitage. Verifiera att
låsmekanismerna spärrar ordentligt.

!

VARNING: SKADADE ELLER SLITNA LÅS MÅSTE BYTAS
UT INNAN PRISM 2 SÄNKS NED I VATTEN ELLER ETT DYK
PÅBÖRJAS. FÖRSUMMELSE AV ATT VERIFIERA SKICKET
PÅ SCRUBBER-KORGENS LÅS, ELLER ATT DYKA MED
TRASIGA ELLER SLITNA LÅS, KAN RESULTERA I EN
KATASTROFAL FLÖDNING AV LOPPEN, VILKET KAN LEDA
TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.
C: 1 fuktkudde (I)
Kontrollera att du har en fuktkudde installerad i botten av korgen. Fuktkudden
måste kunna absorbera huvuddelen av den kondens som samlas längs korgens
väggar, vilken kommer att droppa ned i korgens botten under användning.

!

VARNING: DU FÅR ENDAST ANVÄNDA FUKTKUDDAR
SOM ÄR GODKÄNDA AV HOLLIS. ANVÄND ALDRIG EN
FUKTKUDDE SOM KAN PÅVERKA KOMPRESSIONSFJÄDERN
ELLER FRIA UTRYMMEN I SCRUBBER-KORGEN. ATT
ANVÄNDA FUKTKUDDAR SOM INTE DESIGNATS FÖR
HOLLIS PRISM 2 KAN INFÖRA SKADLIGA KEMIKALIER I
ANDNINGSLOOPEN, SKADA KORGEN, KORGENS FJÄDER,
LÅSEN, DEN RÖDA CO -TÄTNINGEN ELLER LÅSETS SÄTE.
EN FELFUNKTION I NÅGON AV DESSA OMRÅDEN UNDER
ETT DYK KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER
DÖDSFALL.
2
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Bild 2.61
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12: KORGMONTAGE (S): 4 STEG
Korgmontaget har fyra grunddelar (Bild 2.62): korgen, korgens lock,
centrumröret och centrumrörets O-ring. Korgmontaget använder sig av ett starkt
nylonnät för att undvika revor och det är även en aning elastiskt så att det inte
skapar damm genom att skava mot det absorberande materialet under packning,
transport och hantering. Nylonnätet leder inte heller värme, vilket hjälper till att
hålla det absorberande materialet så värmeeffektivt som möjligt.

Bild 2.62

A: Kontrollera nät (S)
Inspektera nätet på korgen och centrumröret. Det får inte finnas tydliga revor
eller slitage på nätet. Försök inte reparera en korg med trasigt eller slitet nät då
alla typer av felfunktioner på material eller reparationer under ett dyk kommer
att orsaka att det absorberande materialet spiller ut i korgen, vilket omedelbart
resulterar i en katastrofal avledning av CO -gasen.
2

B: O-ring centrumrör (I)
Centrumröret skruvas till korgens bas och tätas med en O-ring.
Du behöver normalt inte avlägsna centrumröret för rengöring, men om du gör
så, avlägsna och rengör O-ringen, spåret och parningsytan, eller byt ut den
om den är sliten eller skadad. Det är inte nödvändigt eller rekommenderat att
smörja centrumrörets O-ring. Det skulle endast samla damm och det är ingen
tryckskillnad på någon sida av O-ringen.

63 |

C: Gängor rena på lock + korg (F)
Det är väldigt enkelt att hålla scrubbern ren men ett av problemen mellan rengöringar är att det fastnar ihopkladdat damm från krossat absorberande material
i scrubber-korgens gängor (Bild 2.63). Ju fuktigare miljö där du packar korgen
med absorberande material, desto mer material kommer att fastna i gängorna.
Även fast det inte är någon säkerhetsrisk i sig, så kan ihopkladdat absorberande
material göra det krångligare att skruva fast locket på korgen, vilket kan utgöra
en risk om locket inte sitter fast ordentligt på gängorna. Undvik att krossat
absorberande material fastnar i gängorna genom att hålla materialet borta från
korgens kanter när den packas.

!

VARNING: FÖRSÖK ALDRIG ATT REPARERA ELLER DYKA
MED EN SCRUBBER-KORG SOM HAR REVOR I NÄTET.
DETTA KAN LEDA TILL SKADOR ELLER DÖDSFALL.

Bild 2.63

Det enklaste sättet att avlägsna absorberande material som fastnat i gängorna är
att sänka ned locket och korgens gängor i vit vinäger under 10 till 15 minuter.
Om du har ont om tid så kan du värma vinägern till 38°C och blötlägga delarna
i denna. Skölj noggrant och torka korgen innan du packar om den.

D: Kuddar av skummaterial topp + botten (I)

!

!
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Kudden av skummaterial med det största hålet placeras i botten av korgen
innan packning (Bild 2.64). Kudden med det mindre hålet placeras på toppen
av det absorberande materialet, under korgens lock. Båda kuddarna används för
att undvika laminärt gasflöde som kan uppstå längs de släta ytorna i toppen och
botten av korgen.
VARNING: SKUMKUDDARNA MÅSTE ANVÄNDAS FÖR ATT
FÖRHINDRA LAMINÄRT GASFLÖDEN OCH ATT CO2 TAR SIG
IGENOM.
Efter många användningar och rengöringar så kommer skumkuddarna att tunnas ut och bli slitna. När detta sker bör du byta ut dem mot nya.
VARNING: DU MÅSTE FÖRSÄKRA ATT DU SÄTTER TILLBAKA
CENTRUMRÖRETS O-RING VID MONTERING. OM DETTA INTE
SKER SÅ KAN GAS KANALISERAS GENOM SCRUBBERNS TOPP.
VAR YTTERST FÖRSIKTIG OM DU ANVÄNDER NÅGON TYP AV
TRUBBIGT VERKTYG FÖR ATT SKRAPA BORT IHOPKLADDAT
ABSORBERANDE MATERIAL FRÅN KORGENS ÖVRE GÄNGOR!
VERKTYGET KAN LÄTT SLINTA PÅ GÄNGORNA OCH ORSAKA EN
REVA I NÄTET, PÅ HUDEN, ELLER BÅDA.

Bild 2.64

PRISM 2
Montering
Följande avsnitt anger i detalj de olika stegen för att montera ihop en fullt fungerande PRISM 2. Notera att avsnitt som
detaljerar steg som kan appliceras till alla versioner (PRISM 2 med FMCL och BMCL) inte kommer att en versionsspecifik
rubrik högst upp på sidan.

FMCL

Avsnitt som ENDAST gäller för montering av frontmonterade motlungor kommer att ha följande rubrik högst upp på sidan:

Avsnitt med detaljer som ENDAST gäller för montering av bakmonterade motlungor kommer att ha följande rubrik högst upp
på sidan:

FMCL

Poster som i detalj beskriver monteringssteg för ENDAST DSV kommer att ange "DSV" i fetstil

Poster som i detalj beskriver monteringssteg för ENDAST BOV kommer att ange "BOV" i fetstil
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MONTERING AV PRISM 2
Nu när du är hemmastadd med alla delar som utgör en fungerande
PRISM 2, så kommer vi att starta monteringsprocessen genom att
sätta ihop de enda tre delarna av rebreathern som kräver verktyg
första gången.
När du först packade upp din PRISM 2, så var "huvudet" på
rebreathern av säkerhetsskäl inte monterad på H-plattan utan
den var nedpackad separat i en kraftig låda. Innan montering
av systemet kan påbörjas så måste du fästa mutterstången till
monteringsröret, vilket utgör montaget som fäster huvudet till
H-plattan.

Bild 2.65

INSTALLERA HUVUD-MONTAGET TILL H-PLATTAN:
2 STEG
Steg 1: Installera mutterstången och monteringsröret
på huvudet.
1. För in en mutterstång i monteringsröret enligt bilden (Bild
2.65) och med en skiftnyckel eller en 3/8” fast nyckel och en
stjärnskruvmejsel, så försäkrar du att mutterstångens "öron"
pekar inåt och för in skruven genom hålet i mutterstången och
monteringsröret. Säkra skruven med Nylock-muttern.

Bild 2.66

2. Med ena mutterstången fäst till monteringsröret, så placerar du
mutterstången i huvudets område enligt Bild 2.66. Försäkra att
monteringsröret sitter över batteriluckan.
Bild 2.67

3. Skjut över den andra mutterstången till den andra sidan av
monteringsröret enligt Bild 2.67.
4. Rotera mutterstången så att "öronen" glider i sin position på
huvudet. Bild 2.68
5. För skruven igneom hålet på mutterstången och monteringsröret.
Säkra skruven med Nylock-muttern.

Steg 2: Installera huvudet på H-plattan.
6. Identifiera de 4 monteringshålen på H-plattan och placera
H-plattan mot flänsens platta yta på huvudet där mutterstängerna
sitter. Placera de fyra nylonskruvarna i hålen. Drag först åt två av
skruvarna med fingrarna och sedan med en 5/16-insexnyckel. Drag
inte åt dem helt just nu.
FÖRSIKTIGHET: DU BEHÖVER INTE ANVÄNDA STOR
KRAFT FÖR ATT HÅLLA NYLONSKRUVARNA PÅ
PLATS. ANVÄND ENDAST TILLRÄCKLIGT STORT
ÅTDRAGNINGSMOMENT FÖR ATT FÄSTA H-PLATTAN
TILL HUVUDET. OM DU DRAR ÅT FÖR MYCKET
KOMMER DU ATT FÖRSTÖRA SPÅRET PÅ SKRUVENS
HUVUD ELLER SJÄLVA SKRUVEN.
7. De 2 motsittande nylonskruvarna kan enkelt skruvas fast
i mutterstångens gängor eller så kan du behöva använda en
plattskruvmejsel för att tvinga mutterstången i rätt position. När du
hakat i gängorna så drar du åt skruvarna helt. Gå tillbaka till den
andra sidan och dra åt dem helt.
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Bild 2.68

Bild 2.69

Bild 2.69

DEL 2. AVSNITT 5

FMCL
FMCL CHECKLISTA FÖR MONTERINGSORDNING

1. Fyll scrubber-korgen med CO -absorberande material + förvara i en lufttät behållare.
Märk behållaren: Packningsdatum, grad, använd tid, tid kvar, användare
2

Packningsdatum: _______ Grad: _______ Använd tid: _______ Tid kvar: _______ Användare: _______
Maximal hållbarhet scrubber:
EN 14143 enligt testning:
• 190 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @ 4°C, 1,6 L/min CO2, 131 fsw/40 msw
• 215 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @ 4°C, 1,6 L/min CO2, 330 fsw/100 msw
• 190 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @4°C, 3,0 L/min CO2, 18 fsw/6 msw

2. Fyll på flaskorna med O och diluentgas, analysera innehållen, märk flaskorna med namn,
datum och innehåll.
2

O %: ______ Tryck: _______ bar Dil.innehåll: _______ Tryck: ______ bar MOD: _______
2

3. Installera regulatorer + slangar på H-platta
A. O -system på höger sida (huvudet pekar uppåt) - drag
alla ledningar under de undre flaskremmarna.
2

4. Installera dykväst, yoke + ryggplatta på
H-platta
A. Lång skruv högst upp, kort skruv i botten - säkra med
nylonhållare.
B. Installera dykväst på plattan - inflatorn mot H-plattan.
C. Installera yoke-selen - Fastex-klämmor mot dykvästen.
D. Installera motlungans fästremmar
E. Installera motlungans sidoremmar på ryggplattan
F. Installera ryggplatta och sele - sätt fast
brickorna och drag åt vingmuttrarna.

5. Fäst motlungorna till yoke-koppling
A. Försäkra att motlungan för inandning sitter på höger sida
(med blåsa och yoke riktad uppåt).
B. Knäpp fast Fastex-spännena
C. Passa in delarna med kardborreband och pressa ihop

6. Installera motlungans andningsslangar
till huvud
A. Rengör och smörj O-ringar, O-ringarnas spår
och parningsytor.
B. Installera slangmuttrarna med fingerkraft. Drag inte åt för hårt.

7. Fäst gastillförselledningar till tillsatsventiler
för diluentgas och syre på motlungorna +
dykvästens inflator

A. Fäst de 3 QD-beslagen. Dra i slangarna för att försäkra
att de sitter säkert.

8. Montera DSV/BOV + slangar, kontroll + installation
A. Öppna/stäng, töm, munstycke
B. Kontrollera backventilens tätningar och flödesriktning.
C. Installera slangarna till DSV/BOV
D. Utför ett tätningstest på backventilen
(stereo-kontroll)
E. Installera DSV/BOV på motlungorna och
uppmärksamma pilen för flödesriktning.
F. Installera LED Heads up-displayens hållare, fäst
ledningar till andningsslang.

9. Rengör tätningsringar mellan huvud och
korg, O-ringarnas spår + smörj O-ringar

A. Avlägsna O-ringarna enligt anvisningarna i handboken,
rengör + byt ut vid behov.

10. Rengör röd CO -tätning + sätt på plats
2

A. Försäkra att det inte förekommer skräp, damm eller
smörjmedel. Rengör tätningens spår.
B. Försäkra att den röda CO -tätningen sitter fast ordentligt
i sitt spår (trippelkolla!)
2

11. Kontrollera den packade korgen med
CO -scrubber
2

A. Korgens lock sitter fast ordentligt
B. Kontrollera om det absorberande materialet har satt sig
och dess fasthet

12. Kontrollera scrubber-behållaren
A. Försäkra att behållarens tätningsyta är ren
B. Korgens kompressionsfjäder sitter på plats + fungerar
C. Installera behållarens fuktkuddar
D. Försäkra att kuddarna inte vilar mot eller på annat sätt
påverkar kompressionsfjädern i korgen

13. Placera CO -korgen i behållaren, bekräfta
Centrumrörets öppning uppåt, montering +
tätning mellan behållare och huvud (notera
användningstid på Checklista funktioner)
14. Montera flaskorna på H-platta och gänga
fast förstastegen till ventilerna
2
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BMCL
BMCL CHECKLISTA FÖR MONTERINGSORDNING
2

Märk behållaren: Packningsdatum, grad, använd tid, tid kvar, användare

Packningsdatum: _______ Grad: _______ Använd tid: _______ Tid kvar: _______ Användare: _______
Maximal hållbarhet scrubber:
EN 14143 enligt testning:
• 190 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @4°C, 1,6 L/min CO2, 131 fsw/40 msw
• 215 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @ 4°C, 1,6 L/min CO2, 330 fsw/100 msw
• 190 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @4°C, 3,0 L/min CO2, 18 fsw/6 msw

2. Fyll på flaskorna med O och diluentgas, analysera innehållen, märk flaskorna med namn, datum
och innehåll.
2

O %: ______ Tryck: _______ bar Dil.innehåll: _______ Tryck: ______ bar MOD: _______
2

3. Installera regulatorer + slangar på H-platta
A. O -system på höger sida (huvudet pekar uppåt) - drag
alla ledningar under
de undre flaskremmarna.
B. Fäst magnetventilens tillförselslang
2

4. Installera dykväst, BMCL + ryggplatta på
H-platta
A. Lång skruv högst upp, kort skruv i botten - säkra med
nylonhållare.
B. Installera dykväst på plattan - inflatorn mot H-plattan.
C. Drag gastillförselslangarna genom skårorna i dykvästens
flaskremmar
D. Installera BMCL - T-delar mot dykvästen.
E. Installera ryggplatta och sele - sätt på
brickor och dra åt vingmuttrarna.

5. Fäst motlungorna till selen
A. Vik T-delarna över selen och fäst kardborreflikarna på
selens inandnings- och utandningssidor till selen

6. Installera T-delens andningsslangar till huvud
A. Rengör och smörj O-ringar, O-ringarnas spår
och parningsytor.
B. Installera slangmuttrarna med fingerkraft. Inandningssidans

mutter är vit vilket anger vänstergänga. Drag inte åt för hårt.

7. Fäst gastillförselledningar till tillsatsblocken för
diluentgas och syre, ADV + dykvästens inflator

A. Fäst O2-slangens snabbkoppling till blocket för manuell
tillförsel
B. Fäst tillförselslang för ADV (skruvbeslag
A. Fäst diluentgasslangens snabbkoppling till blocket för
manuell tillförsel
D. Fäst snabbkopplingen för påfyllning av dykväst
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8. Montera DSV/BOV + slangar, kontroll + installation
A. Öppna/stäng, töm, munstycke
B. Kontrollera backventilens tätningar och flödesriktning.
C. Installera slangarna till DSV/BOV
D. Installera LED Heads up-displayens hållare, fäst
ledningar till andningsslang.

9. Rengör tätningsringar mellan huvud och
korg, O-ringarnas spår + smörj O-ringar
A. Avlägsna O-ringarna enligt anvisningarna i handboken,
rengör + byt ut vid behov.

10. Rengör röd CO -tätning + sätt på plats
2

A. Försäkra att det inte förekommer skräp, damm eller
smörjmedel. Rengör tätningens spår.
B. Försäkra att den röda CO -tätningen sitter fast ordentligt
i sitt spår (trippelkolla!)
2

11. Kontrollera den packade korgen med
CO -scrubber
2

A. Korgens lock sitter fast ordentligt
B. Kontrollera om det absorberande materialet har satt sig och
dess fasthet

12. Kontrollera scrubber-behållaren
A. Försäkra att behållarens tätningsyta är ren
B. Korgens kompressionsfjäder sitter på plats + fungerar
C. Installera behållarens fuktkuddar
D. Försäkra att kuddarna inte vilar mot eller på annat sätt
påverkar kompressionsfjädern i korgen

13. Placera CO -korgen i behållaren, bekräfta
Centrumrörets öppning uppåt, montering +
tätning mellan behållare och huvud (notera
användningstid på Checklista funktioner)
14. Montera flaskorna på H-platta och gänga
fast förstastegen till ventilerna
2

DEL 2. AVSNITT 5

1. Fyll scrubber-korgen med CO -absorberande material + förvara i en lufttät behållare.

CHECKLISTA FÖR MONTERINGSORDNING: DETALJER

1: FYLL SCRUBBER-KORGEN MED CO -ABSORBERANDE MATERIAL
OCH FÖRVARA I EN LUFTTÄT BEHÅLLARE. MÄRK BEHÅLLAREN:
PACKNINGSDATUM, GRAD, ANVÄND TID, TID KVAR.
2

Packningsdatum: ______ Grad: ______ Använd tid: ______ Tid kvar: ______

Maximal hållbarhet scrubber:
EN 14143 enligt testning:
• 190 min (0,5 %, SEV CO ) med 8-12 @4°C, 1,6 L/min CO , 131 fsw/40 msw
• 215 min (0,5 %, SEV CO ) med 8-12 @ 4°C, 1,6 L/min CO , 330 fsw/100 msw
• 190 min (0,5 %, SEV CO ) med 8-12 @4°C, 1,6 L/min CO , 18 fsw/6 msw
2

2

2

2

2

2

Fyll scrubber-korgen enligt anvisningarna i DEL 2 avsnitt
2. Notera datumet som du packade scrubbern, bekräfta att det absorberande materialet som
använts är Sofnolime® 8-12 eller Intersorb 8-12, all användningstid på scrubbern sen den
packats och tid kvar innan det CO -absorberande materialet måste kasseras.
Det är viktigt att komma ihåg att om man använder scrubbern längre tid än den på fabrik
testade max.tiden per packning med CO -absorberande material är extremt riskfyllt och det
kan leda till allvarliga skador och dödsfall.
2

2

!

!

VARNING: ANVÄND ENDAST DE GRADER OCH MÄRKEN AV
ABSORBERANDE MATERIAL SOM TESTATS OCH GODKÄNTS
AV HOLLIS. ANDRA ABSORBERANDE MATERIAL KANSKE INTE
PRESTERAR SOM FÖRVÄNTAT ELLER INTE ÄR SÄKRA FÖR ATT
ANVÄNDAS MED PRISM 2.
VARNING: ÖVERSKRID ALDRIG DET ABSORBERANDE MATERIALETS
ANGIVNA MAXIMALA HÅLLBARHET, DÅ DETTA EVENTUELLT
KOMMER ATT LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.
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DEL 2. AVSNITT 5

2: FYLL PÅ FLASKORNA MED O OCH DILUENTGAS,
ANALYSERA INNEHÅLLEN, MÄRK FLASKORNA MED NAMN,
DATUM OCH INNEHÅLL.
2

Fyll syrebehållaren med rent O * som uppfyller EN 12021:2014 (i europeiska
länder) eller E-grad (i USA) eller högre (se DEL 5 Avsnitt 1). Fyll på flaskan
med diluentgas med en lämplig diluentgas för det planerade dyket (eller
dyken). Diluentgasen måste innehålla minst 5 % O . Använd aldrig en hypoxisk
blandning av diluentgas med en BOV eller en alternativ luftkälla som är kopplad
till flaskan med diluentgas. Öppna flaskan med diluentgas en aning och lukta på
gasen. Den ska inte ha någon lukt. Om den luktar så ska du misstänka att den
förorenats, flaskan måste besiktigas av en behörig inspektör, och sedan fyllas
på igen från en ny källa. Verifiera syreinnehållet i BÅDA flaskorna med hjälp
av en kalibrerad syreanalysator. Syret ska vara 100 %* och diluentgasen (om
den är luft) 20,9 % (se anvisningarna för din syreanalysator om användning och
kalibrering, samt information och miljövariationer).
2

2

O %: Tryck: bar Dil.innehåll: Tryck: bar MOD: Notering Notering
2

Notera innehåll och
tryck för båda gaserna
och det maximala
användningsdjupet
(MOD) för diluentgasen.

ppO
MOD(fsw) = 33 [(______
fO

2

)- 1

2

MOD(msw) = 10

[(______ ppO
-1
fO
2

!

]
)

2

]

VARNING: VAR YTTERST VARSAM VID HANTERING ELLER
ANVÄNDNING AV SYREBEHÅLLARE, ÖPPNA FLASKOR LÅNGSAMT,
SNABBFYLL ALDRIG EN SYREBEHÅLLARE OCH TILLÅT
"HETA" FLASKOR ATT SVALNA TILL RUMSTEMPERATUR INNAN
ANVÄNDNING.
*ANMÄRKNING: Du kan dyka med PRISM 2 med syre som inte är 100 % ren. Se the
"Kal. PPO -funktion" i PRISM 2 Displayer och elektronik användarhandbok för anvisningar.
2
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3: INSTALLERA REGULATORER + SLANGAR PÅ H-PLATTA
Installera syreregulatorer och slangar på H-plattans högra sida genom att dra
alla slangarna under den undre flaskremmen på insidan av flaskans hållare
med DIN-ventilen riktad utåt mot den plats där flaskan ska monteras. Lämna
matningsslangen till magnetventilen lös (kortaste slangen). Drag sedan de andra
två slangarna (HP och LP) under den översta flaskremmen (Bild 2.70). Installera
diluentgasens regulator och slangar på vänster sida genom att dra alla slangarna
under den undre och den övre flaskremmen på insidan av flaskans hållare med
DIN-ventilen riktad utåt (Bild 2.71).

B: Drag magnetventilens O -slang mellan huvudets monteringsfläns på
den högra sidan och H-plattan.
2

Bild 2.70

Drag magnetventilens tillförselslang i kanalen som skapats mellan huvudets
monteringsfläns på höger sida och behållarens fäste. Skruva fast slangbeslagen till
magnetventilen med fingrarna (Bild 2.72)

Bild 2.71

Bild 2.72
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DEL 2. AVSNITT 5

4: INSTALLERA BLÅSA, YOKE + RYGGPLATTA PÅ
RYGGPLATTA: 4 STEG

A: Installera vagnsbultarna på H-plattan och säkra med
nylonhållare.
Installera båda vagnsbultarna i de fyrkantiga hålen på H-plattan och fäst dem
med en nylonhållare. (Bild 2.73)

B: Installera dykvästen på H-plattan (inflatorn mot H-plattan)
Installera varsamt blåsan på H-plattans 2 monteringsbultar för selen och försäkra
att inflatormekanismen är riktad mot H-plattan (Bild 2.74). Var försiktig så att
du inte av misstag trycker ut monteringsbultarna från nylonhållarna när du för
bultarna genom blåsans fästringar.

Bild 2.73

Dykvästen har tre positioner för fästringar. Beroende på trim i vattnet så kan du
höja eller sänka dykvästens position på H-plattan. Det rekommenderas att du
startar med mittenpositionen. Du kan sedan justera positionen vid behov, för att
hjälpa till att ge korrekt trim när du har mer erfarenhet med enheten.
Du kan dra alla gastillförselslangar och SPG:er genom hålen för flaskremmarna
för en renare slangdragning (Bild 2.74). Det kan vara enklare att dra slangarna
genom flaskremmarnas hål om du först monterar vingmuttrarna. Avlägsna
bultarna när slangarna dragits genom hålen.

C: Installera yoke-selen - Fastex-klämmor mot blåsan
Placera motlungans yoke på toppen av blåsan med Fastex-klämman av
plast mot blåsan (Bild 2.75). Var försiktig så att du inte av misstag trycker
ut monteringsbultarna från nylonhållarna när du för bultarna genom yokekopplingens fästringar. Precis som dykvästen så har yoke-kopplingen tre
fästringar för montering. Både din höjd och din bredd kommer att avgöra vilken
justeringpunkt du bör använda.

Bild 2.74

Bild 2.75
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FMCL
D: Installera motlungans sidoremmar på ryggplattan
Fäst båda motlungornas sidoremmar med platta skruvar i de runda hålen ovanför
höftremmen på båda sidor om höftremmen (Bild 2.76).

E: Installera motlungornas fästremmar till höftremmen

Bild 2.76

Drag höftremmen genom ena sidan av trippelspännet på en av motlungans
sidoremmar (Bild 2.77 och 2.78). Repetera på andra sidan med den andra
sidoremmen. Du måste göra några första justeringar; så att motlungorna hålls rakt
ned från axlarna.

F: Installera ryggplatta och sele - sätt på brickor och dra åt vingmuttrarna
Placera försiktigt ryggplattan på de två monteringsbultarna och föst montaget med de
två brickorna av rostfritt stål och vingmuttrarna. Drag åt vingmuttrarna för hand.

6: FÄST MOTLUNGORNA TILL YOKE-KOPPLING: 3 STEG

Bild 2.77

A: Försäkra att motlungan för inandning sitter på höger sida (blåsa och
yoke riktad uppåt)
Verifiera att motlungan för inandning sitter på höger sida genom att kontrollera
att lungan du installerar på höger sida har ADV:n på framsidan. Motlungan för
utandning kommer att sitta på vänster sida och ha OPV:n.

Bild 2.78

B: Passa in delarna med kardborreband och pressa ihop

Pressa samman delarna med kardborreband för att försäkra att delarna sitter ihop
ordentligt.

C: Knäpp fast Fastex-spännena

Fäst yokens Fastex-spännen av plast till motlungorna och försäkra att de spärras på
plats (Bild 2.79). Fäst det undre stora Fastex-spännet på höftremmen till Fastexspännet i motlungans botten (Bild 2.80) och sidoremmen på ryggplattan till det
mindre Fastex-spännet på den nedre delen av motlungan.
Bild 2.79

Bild 2.80
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FMCL
A: Rengör/smörj O-ringar, O-ringarnas spår och parningsytor
Avlägsna, rengör och förbered O-ring(arna), O-ringens spår och parningsytan
som ska användas, eller ersätt dem om de är skadade eller slitna.

Bild 2.81a

B: Installera slangmuttrarna med fingerkraft. Drag inte åt för hårt.
För att fästa motlungornas slangar ordentligt till huvudet så för du in slangfästet
i huvudets koppling (Bild 2.81 a och b) och trycker nedåt tills det att det
sitter fast ordentligt mot kopplingens ring av rostfritt stål. Drag åt muttern med
fingrarna, men dra inte åt för hårt, då detta endast gör det svårare att lossa den.
Den vita muttern på inandningsslangen är vänstergängad för att försäkra att den
inte fästs till utandningsporten av misstag. Inandningsporten på huvudet har en
vit märkning som motsvarar den vita muttern. Drag försiktigt i slangen för att
försäkra att montaget sitter fast ordentligt.

8: FÄST GASTILLFÖRSELSLANGARNA TILL
TILLSATSVENTILERNA FÖR DILUENTGAS OCH SYRE PÅ
MOTLUNGOR + DYKVÄSTENS INFLATOR: 2 STEG

A: Fäst de 3 QD-beslagen. Dra i slangarna för att försäkra att de
sitter säkert
Varje motlunga har en tillförselslang som måste sitta säkert på dess motsvarande
gastillsatsventil. Verifiera att du fäster rätt tillförselslang till ventilen på
motlungan, drag sedan upp låshylsan, för in snabbkopplingens hondel i
handelen och släpp hylsan. Drag i slangen för att verifiera att den sitter fast
ordentligt. Anslut en av slangarna med diluentgas till dykvästens inflator.
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Bild 2.81b

DEL 2. AVSNITT 5

7: INSTALLERA MOTLUNGANS ANDNINGSSLANGAR TILL
HUVUD: 2 STEG

FMCL
9: MONTERA DSV/BOV OCH SLANGAR, KONTROLL OCH
INSTALLATION: 6 STEG

I steg 3 och 4 i kontrollerna innan montering så verifierade du funktionen av de tre
huvudsakliga delmontagen som utgör DSV/BOV-montaget. Nu ska du montera ihop
dessa montage, kontrollera dess funktion och installera montaget på motlungorna.

A: Öppna/stäng, töm, munstycke
Öppna och stäng manöverspaken för att stänga av DSV/BOV för att försäkra att den
inte fastnat eller skadats under transport. Med DSV i stängd position så blåser du in
i det stängda munstycket för att försäkra att vattendräneringshålet inte är blockerat.

B: Inspektera backventiler
Titta på toppen av DSV:n. Pilarna anger gasflödets riktning (Bild 2.75) och pekar
mot backventilen på utandningssidan (Bild 2.76). Försäkra att backventilen är
intakt och i gott skick, samt att sätet sitter fast ordentligt i DSV/BOV-montaget.
BOV har ingen pil för att indikera flödesriktning men backventilen är likadan som
på DSV (Bild 2.77).

Bild 2.75

C: Installera slangarna till DSV/BOV
DSV:
Ta inandningsslangen (backventil installerad på motviktssidan i DSV-slangen)
(Bild 2.78) och gänga på den nickelpläterade mässingsmotvikten på DSV-kroppens
inandningssida (flödesriktningspilen på DSV pekar bort från inandningssidan). Drag
åt med handkraft.

Bild 2.76

Ta utandningsslangen och gänga på den nickelpläterade mässingsmotvikten på
DSV:s utandningssida. Drag åt med handkraft.

BOV:

Innan du installerar inandningsslangen på BOV så måste du fästa
gastillförselledningen till BOV. Skruva in slangens beslag i gasinloppsporten och
dra åt ENDAST MED HANDKRAFT. Använd inte en nyckel då du kan skada
BOV-kroppen om du använder för mycket kraft. Gänga nu på den tunna motvikten
på BOV:s inandningssida och dra åt med handkraft. Repetera med den tjocka
motvikten på utandningssidan. Använd inte verktyg för att dra åt (Bild 2.79).

Bild 2.77

D: Utför ett tätningstest på backventilen ("stereokontroll")
För att testa att montaget endast låter gas flöda i en riktning och att ventilerna tätar
ordentligt så öppnar du DSV/BOV och placerar munstycket i munnen. För att
kontrollera backventilen på inandningssidan så täpper du för utandningsslangens
armbåge mot höger kind och placerar inandningsslangens armbåge vid vänster
öra och blåser försiktigt i DSV/BOV:n. Du ska inte kunna andas ut eller höra
någon luft som tar sig ut från inandningssidan. För att kontrollera backventilen på
utandningssidan så byter du plats på armbågarna (vänster mot kinden, höger vid
örat) och försöker andas in från DSV/BOV:n. Om någon av backventilerna inte tätar
ordentligt ska DSV/BOV monteras isär, backventilerna rengöras, eller bytas ut vid
behov, och testas igen.

Bild 2.78

Bild 2.79
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E: Installera DSV/BOV på motlungorna och uppmärksamma pilen för
flödesriktning
Ta armbågen på inandningssidan och för in den i motlungan så att den pekar utåt
i ca 45O vinkel (från enhetens mitt) (Bild 2.80). Båda armbågarna är kodade (Bild
2.81) så att DSV/BOV inte kan monteras fel av misstag. Om de skruvas fast fel av
misstag så kommer du inte att spärras och du kommer att kunna vrida dem även när
de sitter fast. Skruva fast inandningsslangen på motlungan för inandning (vänster)
och drag åt den. Gör samma sak med armbågen på utandningsslangen, installera
den på motlungan för utandning (höger).
Med DSV/BOV-munstycket riktat uppåt så vrider du det ca 45° mot rebreathern
(Bild 2.82). Detta bör vara en god utgångspunkt för munstyckets vinkel men
vinkeln bör ställas in efter dykarens preferenser. Du kan fortsätta att vrida på
munstyckets vinkel för att se vad som passar bäst för dig.

!

VARNING: NÄR DU MONTERAR OCH JUSTERAR DSV/BOV PÅ
SLANGARNA SÅ MÅSTE DU VARA MYCKET FÖRSIKTIG SÅ
ATT DU INTE JUSTERAR VINKELN PÅ MUNSTYCKET GENOM
ATT VRIDA NÅGON AV SLANGARNA, DÅ DETTA KAN ORSAKA
ATT SLANGARNA VRIDER SIG UNDER DYKNING. EN VRIDEN
SLANG KAN ÖKA ANDNINGSMOTSTÅNDET OCH RESULTERA
I ATT DYKAREN KVARHÅLLER EN OHÄLSOSAM NIVÅ AV CO ,
VILKET EVENTUELLT KAN LEDA TILL MEDVETSLÖSHET
OCH MÖJLIG DRUNKNING.

Bild 2.80

Bild 2.81

2

45°

F: Installera hållare för HUD (Heads Up-display). Fäst ledningen till
andningsslangen
ANMÄRKNING: Om du har några tvivel om vridna slangar, lossa på motvikten
på från DSV/BOV. Titta hur slangen vilar mot motlungan. Lyft upp slangen till
dess position under dykning. (Du kan titta på slangklämman för att visuellt märka
var slangens topp bör vara.) Installera DSV/BOV igen.

Bild 2.82

HUD sitter fäst på antingen höger eller vänster motvikt på DSV/BOV med en
C-klämma av plast (Bild 2.83). C-klämman är designad för att ganska enkelt
lossna från motviktsmuttern om den skulle fastna i eller stöta emot något. Denna
design skyddar ledningarna mot skador.
Hur ledningarna dras är upp till användaren, men var försiktig med att dra
ledningarna så att de kan utgöra en risk för att du fastnar i något. HUD-ledningarna
från huvudet kan dras längs insidan av andningsslangarna.

Bild 2.83
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4: INSTALLERA BLÅSA, YOKE + RYGGPLATTA PÅ
RYGGPLATTA: 4 STEG

A: Installera vagnsbultarna på H-plattan och säkra med
nylonhållare.
Installera båda vagnsbultarna i de fyrkantiga hålen på H-plattan och fäst dem
med en nylonhållare. (Bild 2.84)

B: Installera dykvästen på H-plattan (inflatorn mot H-plattan)
Installera varsamt blåsan på H-plattans 2 monteringsbultar för selen och försäkra
att inflatormekanismen är riktad mot H-plattan (Bild 2.85). Var försiktig så att
du inte av misstag trycker ut monteringsbultarna från nylonhållarna när du för
bultarna genom blåsans fästringar.

Bild 2.84

Dykvästen har tre positioner för fästringar. Beroende på trim i vattnet så kan du
höja eller sänka dykvästens position på H-plattan. Det rekommenderas att du
startar med mittenpositionen. Du kan sedan justera positionen vid behov för att
hjälpa till att ge korrekt trim när du har mer erfarenhet med enheten.
Du kan dra alla gastillförselslangar (utom tillförselslangen till magnetventilen) och
SPG:er genom hålen för flaskremmarna för en renare slangdragning (Bild 2.74).
Det kan vara enklare att dra slangarna genom flaskremmarnas hål om du först
monterar vingmuttrarna. Avlägsna bultarna när slangarna dragits genom hålen.

C: Installera ryggmonterad motlunga - T-delar riktade mot blåsa
Placera den ryggmonterade motlungan på toppen av blåsan med T-delarna
riktade mot blåsan (Bild 2.75). Var försiktig så att du inte av misstag trycker
ut monteringsbultarna från nylonhållarna när du för bultarna genom yokekopplingens fästringar. Precis som dykvästen så har yoke-kopplingen tre
fästringar för montering. Både din höjd och din bredd kommer att avgöra vilken
justeringpunkt du bör använda.

Bild 2.85

F: Installera ryggplatta och sele - sätt på brickor och dra åt
vingmuttrarna
Placera försiktigt ryggplattan på de två monteringsbultarna och föst montaget
med de två brickorna av rostfritt stål och vingmuttrarna. Drag åt vingmuttrarna
för hand (Bild 2.87).

Bild 2.86

Bild 2.87
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5: FÄST MOTLUNGORNA TILL SELEN

Lossa på de 3 kardborrebanden och placera selens axelrem på toppen av
motlungan. Placera den enkla kardborredelen (loopsidan) mellan de dubbla
kardborrebanden (kroksidan) och pressa ihop dem. Repetera på den andra sidan.

8: FÄST GASTILLFÖRSELSLANGARNA TILL DE MANUELLA
TILLSATSBLOCKEN FÖR DILUENTGAS OCH SYRE, ADVSVIVEL + DYKVÄSTENS INFLATOR: 3 STEG
A: Fäst de 3 QD-beslagen. Dra i slangarna för att försäkra att de sitter
säkert.

Bild 2.88

1: Block för manuell tillsats av gas:
Varje block för manuell tillsats av gas har en tillförselslang som måste sitta
fast ordentligt i dess motsvarande gastillsatsventil. Verifiera att du fäster rätt
tillförselslang till ventilen på blocket för manuell tillsats av gas (grönkodad
slang till O2-block, svart slang till diluentgasens block), drag sedan upp
låshylsan, för in snabbkopplingens hondel i handelen och släpp hylsan. Drag i
slangen för att verifiera att den sitter fast ordentligt.
2: Dykvästens inflatorslang:
Drag dykvästens tillförselslang genom loopen som håller slangen till dykvästens
dumpventil och ned till inflatorn/tömningen. Det sitter en silikonloop på
dumpventilen slang som du kan dra tillförselslangen igenom och sedan ansluta
snabbkopplingen till handelen på inflatorn/tömningen. Drag i tillförselslangen
för att försäkra att snabbkopplingen sitter fast ordentligt (Bild 2.90).

Bild 2.89

3: Tillförselslang ADV:
ADV-sviveln har en han-gängad koppling i inloppet. Skruva fast ADV:ns
tillförselslang i kopplingen för hand. Använd inte verktyg då för stor kraft kan
skada T-delen (Bild 2.91)
Bild 2.90

Bild 2.91
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7: INSTALLERA MOTLUNGANS ANDNINGSSLANGAR TILL
HUVUD: 2 STEG

A: Rengör/smörj O-ringar, O-ringarnas spår och parningsytor
Avlägsna, rengör och förbered O-ring(arna), O-ringens spår och parningsytan
som ska användas, eller ersätt dem om de är skadade eller slitna.

Bild 2.92a

B: Installera slangmuttrarna med fingerkraft. Drag inte åt för hårt.
För att fästa motlungornas slangar ordentligt till huvudet så för du in slangfästet
i huvudets koppling (Bild 2.92 a och b) och trycker nedåt tills det att det
sitter fast ordentligt mot kopplingens ring av rostfritt stål. Drag åt muttern med
fingrarna, utan att dra åt för hårt, då detta endast gör det svårare att lossa den.
Den vita muttern på inandningsslangen är vänstergängad för att försäkra att den
inte fästs till utandningsporten av misstag. Inandningsporten på huvudet har en
vit märkning som motsvarar den vita muttern. Drag försiktigt i slangen för att
försäkra att montaget sitter fast ordentligt.

Bild 2.92b

8: FÄST GASTILLFÖRSELSLANGARNA TILL
TILLSATSVENTILERNA FÖR DILUENTGAS OCH SYRE PÅ
MOTLUNGOR + DYKVÄSTENS INFLATOR: 2 STEG

A: Fäst de 3 QD-beslagen. Dra i slangarna för att försäkra att de
sitter säkert
Varje motlunga har en tillförselslang som måste sitta säkert på dess motsvarande
gastillsatsventil. Verifiera att du fäster rätt tillförselslang till ventilen på
motlungan, drag sedan upp låshylsan, för in snabbkopplingens hondel i
handelen och släpp hylsan. Drag i slangen för att verifiera att den sitter fast
ordentligt. Anslut en av slangarna med diluentgas till dykvästens inflator.
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9: MONTERA DSV/BOV OCH SLANGAR, KONTROLL OCH
INSTALLATION: 6 STEG

I steg 3 och 4 i kontrollerna innan montering så verifierade du funktionen av de tre
huvudsakliga delmontagen som utgör DSV/BOV-montaget. Nu ska du montera ihop
dessa montage, kontrollera dess funktion och installera montaget på motlungorna.

A: Öppna/stäng, töm, munstycke
Öppna och stäng manöverspaken för att stänga av DSV/BOV, för att försäkra att
den inte fastnat eller skadats under transport. Med DSV i stängd position så blåser
du in i det stängda munstycket för att försäkra att vattendräneringshålet inte är
blockerat.

Bild 2.92

B: Inspektera backventiler
Titta på toppen av DSV:n. Pilarna anger gasflödets riktning (Bild 2.92) och pekar
mot backventilen på utandningssidan (Bild 2.93). Försäkra att backventilen är
intakt och i gott skick, samt att sätet sitter fast ordentligt i DSV/BOV-montaget.
BOV har inte någon pil för att indikera flödesriktning, men backventilen är likadan
som på DSV (Bild 2.94a). Backventilen för inandning sitter inuti BOV-kroppen
(Bild 2.94b). Du kan sätta munnen mot inandningssidan på BOV och försöka andas
in. BOV ska sluta sig och du ska INTE kunna andas in någon luft. Om du kan andas
in så måste du byta ut backventilen innan du dyker.

Bild 2.93

C: Installera slangarna till DSV/BOV
DSV:
Ta inandningsslangen (backventil installerad på motviktssidan i DSV-slangen)
(Bild 2.95) och gänga på den nickelpläterade mässingsmotvikten på DSV-kroppens
inandningssida (flödesriktningspilen på DSV pekar bort från inandningssidan). Drag
åt med handkraft.

Bild 2.94a

Ta utandningsslangen och gänga på den nickelpläterade mässingsmotvikten på
DSV:s utandningssida. Drag åt med handkraft.

BOV:

Innan du installerar inandningsslangen på BOV så måste du fästa
gastillförselledningen till BOV. Skruva in slangens beslag i gasinloppsporten och
dra åt ENDAST MED HANDKRAFT. Använd inte en nyckel då du kan skada
BOV-kroppen om du använder för mycket kraft. Gänga nu på den tunna motvikten
på BOV:s inandningssida och dra åt med handkraft. Repetera med den tjocka
motvikten på utandningssidan. Använd inte verktyg för att dra åt (Bild 2.79).

Bild 2.94b

Bild 2.95
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D: Utför ett tätningstest på backventilen ("stereokontroll")
Eftersom BMCL-systemet skiljer sig från FMCL såpass att du inte kan koppla loss
andningsslangarna för att göra en "stereokontroll", så måste du böja slangen för att begränsa
luftflödet för att testa att montaget endast har gasflöde i en riktning och att ventilerna
tätar ordentligt. Öppna DSV/BOV och placera munstycket i munnen. För att kontrollera
backventilen på inandningssidan så täpper du för utandningsslangens genom att böja den
ungefär på mitten för att blockera luftflödet, och blåser försiktigt i DSV/BOV:n. Du ska inte
kunna andas ut, eller höra någon luft som tar sig ut från inandningssidan. För att kontrollera
backventilen på utandningssidan så böjer du på inandninsslangen och försöker andas in från
DSV/BOV:n. Om någon av backventilerna inte tätar ordentligt ska DSV/BOV monteras isär,
backventilerna rengöras, eller bytas ut vid behov, och testas igen.

Bild 2.96

F: Installera hållare för HUD (Heads Up-display). Fäst ledningen till
andningsslangen
HUD sitter fäst på antingen höger eller vänster motvikt på DSV/BOV med en C-klämma av
plast (Bild 2.83). C-klämman är designad för att ganska enkelt lossna från motviktsmuttern
om den skulle fastna i eller stöta emot något. Denna design skyddar ledningarna mot skador.
Hur ledningarna dras är upp till användaren, men var försiktig med att dra ledningarna så
att de kan utgöra en risk för att du fastnar i något. HUD-ledningarna från huvudet kan dras
längs insidan av andningsslangarna.

Bild 2.97
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10: RENGÖR O-RINGSTÄTNINGAR MELLAN HUVUD OCH
BEHÅLLARE, O-RINGARNAS SPÅR OCH SMÖRJ O-RINGAR
Under inspektionen av komponenter så kontrollerade du och vid behov, rengjorde
behållarens O-ringstätningar. Om du monterar PRISM 2 precis efter inspektionen
så behöver du inte rengöra o-ringarna igen. Du kan helt enkelt använda detta steg
för att verifiera att ingenting som skulle kunna orsaka en läcka under ett dyk har
fastnat på O-ringarna.
Om PRISM 2 har transporterats eller tagits isär på ett sätt som möjliggör att
skräp kan ha fastnat på O-ringarna så rekommenderar vi att du repeterar detta
steg. Vi har duplicerat dessa steg här så du inte behöver gå tillbaka i handboken.
(Om du inte behöver rengöra O-ringarna, hoppa till steg 11):
Tätningsflänsen mellan huvud och behållaren har två tätande O-ringar. Det är
viktigt att du kontrollerar att de är rena, samt smörjer båda O-ringarna och dess
säte varje gång som behållaren tas bort från flänsen.

Bild 2.98

För att påbörja rengöringsprocessen så tar du, med hjälp av ett
borttagningsverktyg, bort de två O-ringarna från spåren (Bild 2.98) med början
vid O-ringen närmast huvudet (#1) (Bild 2.99) och lägger den på en ren handduk.
Nästa steg, avlägsna O-ringen närmast kanten på behållarens fläns (#2) (Bild
2.100). Använd aldrig skarpa eller metallföremål för att ta bort O-ringarna, då
detta kommer att skada O-ringen och/eller sätets yta. Sträck aldrig ut O-ringarna
när du avlägsnar dem.
Avlägsna ev. skräp (vanligtvis små partiklar av natronkalk) och smörjmedel med
en luddfri trasa. När de är rena så för du O-ringarna längs fingrarna för att känna
efter om det finns revor eller skräp kvar på dem, samtidigt som du inspekterar
dem visuellt. Det får inte förekomma tussar, hårstrån eller partiklar av något
slag på den rengjorda O-ringen, då skräp på O-ringen kommer att orsaka en
felfunktion i tätningen. Om du upptäcker skador på O-ringen så måste den bytas
ut mot en ny från din reservdelslåda.

Bild 2.99

Lägg de 2 rengjorda (men ännu inte smorda) O-ringarna åt sidan på en ren yta.
Rengör sätets yta på huvudflänsen och försäkra att allt skräp som kan ha fastnat i
O-ringens spår avlägsnats.
Placera en liten mängd smörjmedel på pekfingret och täck varje O-ring med ett
tunt lager genom att dra O-ringarna mellan pekfingret och tummen. Samtidigt
som du gör detta så känner du efter om det finns något skräp kvar. Skulle du
finna något så rengör du O-ringen igen och applicerar nytt smörjmedel. Sätt
omedelbart tillbaka alla rengjorda och smorda O-ringar på huvudet efter det att
du smort dem, i motsatt ordning till hur du tog bort dem.
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Bild 2.100

11: RENGÖR RÖD CO -TÄTNING OCH SÄTT PÅ PLATS: 2 STEG
2

DEL 2. AVSNITT 5

Den röda CO -tätningen är en stor, mjuk röd silikonpackning som sitter på
huvudets undersida i en kanal på huvudplattans framsida, intill de tre O sensorerna (Bild 2.101).
2

2

A: Försäkra att det inte förekommer skräp, damm eller smörjmedel
Kontrollera ytan på den röda CO -tätningen för att försäkra att det inte
förekommer gammalt absorberande material eller skräp som skulle kunna
påverka korgen tätning negativt. Avlägsna tätningen och kontrollera att det
inte förekommer smörjmedel i tätningens kanal som skulle kunna orsaka att
tätningen lossnar under montering. Smörj inte den röda CO -tätningen. Rengör
tätningens kanal från skräp eller smörjmedel.
2

Bild 2.101

2

!

VARNING: DEN RÖDA CO -TÄTNINGEN ÄR EN
KRITISK KOMPONENT I EN KORREKT FUNGERANDE
ANDNINGSLOOP. OM PACKNINGEN INTE SITTER PÅ
PLATS UNDER ANVÄNDNING SÅ KOMMER ENHETEN INTE
ATT RENA NÅGON CO . DETTA RESULTERAR I ETT 100 %
GENOMBROTT. AV DENNA ORSAK SÅ MÅSTE DU VERIFIERA
ATT PACKNINGEN SITTER PÅ PLATS, ATT DEN SITTER
ORDENTLIGT I SITT SPÅR, SAMT ATT DEN ÄR REN OCH
OSKADAD. OM DU INTE KONTROLLERAR DEN RÖDA CO TÄTNINGEN SÅ KOMMER DETTA LEDA TILL ALLVARLIGA
SKADOR ELLER DÖDSFALL.
2

2

2

B: B. Försäkra att den röda CO -tätningen sitter fast ordentligt i sitt
spår (trippelkolla!)
2

Kontrollera att packningen sitter på plats och att den sitter ordentligt i sin
kanal på huvudplattan genom att trycka ned den så långt det går runt korgen.
Kontrollera igen att packningen sitter på plats precis innan du installerar
scrubber-korgen och behållaren på huvudet.

12: KONTROLLERA DEN PACKADE KORGEN MED CO SCRUBBER: 2 STEG
2

Oavsett om du packade din scrubber-korgen för tio minuter sedan eller igår, så
måste du kontrollera korgen igen en sista gång innan du placerar den i rebreathern.
Detta är speciellt viktigt om det absorberande materialet kan ha satt sig under
transport, eller om korgens lock har lossnat under hantering. Kom ihåg, en korrekt
packad korg med absorberande material är grundstenen för ett säkert dyk.

A: Korgens lock sitter fast ordentligt

Bild 2.102

Försäkra att korgens lock sitter fast ordentligt på korgen. Botten på korgens lock
ska vara i linje med botten av den gängade delen på korgens bur. (Bild 2.102)
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B: Kontrollera om det absorberande materialet har satt sig och dess fasthet
Känn på det absorberande materialet, precis som du gör när du packar korgen.
Det ska kännas fast överallt. Tryck en aning på nätet genom att klämma ihop det.
Det applicerade trycket ska inte kunna flytta på kornen. Om det absorberande
materialet inte är fast och jämnt packat, så måste du packa om scrubbern.

13: KONTROLLERA SCRUBBER-BEHÅLLAREN: 4 STEG

A: Rengör behållarens tätningsyta
Innan du monterar behållaren på huvudet så ska du ta en sista titt på flänsens
O-ringar så att de inte har hårstrån, tussar, smuts eller någonting som kan ha
fastnat i smörjmedlet. Rengör behållarens tätningsyta med en ren, luddfri trasa.
Kontrollera att det inte förekommer skräp eller hårstrån på tätningsytan som kan
orsaka ett långsamt läckage till behållaren.

B: Korgens kompressionsfjäder sitter på plats och fungerar
Tryck ned korgens kompressionsfjäder och försäkra att fjädern fungerar korrekt,
samt att den sitter fast ordentligt med låsmuttern.

C: Installera behållarens fuktkuddar
Placera den medföljande fuktkudden i botten av behållaren

D: Försäkra att kudden inte vilar mot eller på annat sätt påverkar
kompressionsfjädern i korgen
Försäkra att den fuktabsorberande kudden ligger plant och att den inte hakat i
fjädern eller fjäderkudden. (Bild 2.103)

Bild 2.103
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14: PLACERA CO -KORGEN I BEHÅLLAREN, BEKRÄFTA ATT
CENTRUMRÖRETS ÖPPNING SITTER UPPÅT, MONTERA
OCH TÄTA BEHÅLLAREN MOT HUVUDET
2

Placera försiktigt korgen i behållaren och försäkra att andningsröret i motten är
riktat uppåt. (Bild 2.104)
Tryck ned korgens lock och försäkra att det fjädrar tillbaka. Om det inte rör sig
så har du antingen placerat korgen upp och ned i behållaren, eller så fungerar
inte fjädermontaget som det ska. Lossa på nylonbehållarens rem och skjut
behållaren under den samtidigt som du ser till att behållarens övre lås sitter i
centrum och är riktad bort från ryggplattan. Lossa på alla 3 låsen på behållaren
och fäll tillbaka hakarna så de inte fastnar mellan behållaren och huvudet.

!

Bild 2.104

VARNING: OM DU, NÄR DU ANDAS IN FRÅN LOOPEN,
TÄTAR BEHÅLLAREN PÅ HUVUDET OCH DET ORSAKAR
ATT MOTLUNGAN FÖR UTANDNING KOLLAPSAR
FULLSTÄNDIGT, SÅ ÄR DETTA EN INDIKATION PÅ ATT
DU INSTALLERAT SCRUBBER-KORGEN UPP OCH NED I
BEHÅLLAREN. BEHÅLLARENS FJÄDER TVINGAR FAST
KORGENS PLATTA LOCK PÅ DEN RÖDA CO -TÄTNINGEN SOM
EN SÄKERHETSÅTGÄRD, VILKET STOPPAR GASFLÖDET I
LOOPEN.
2

Placera handen i botten av behållaren och tryck den uppåt mot huvudet. Var
noga med att inte vrida eller trycka i en vinkel.
När behållaren är tillräckligt nära huvudet för att haka i låsen så fäster du de två
sidolåsen i hållaren och stänger dem. Verifiera att låsen är spärrade genom att
försöka dra upp dem. Sätt mittenlåset på plats och stäng det. Verifiera att även
det är spärrat. Titta på de två O-ringarna genom den genomskinliga behållaren
för att verifiera att de sitter i sina spår, samt att de inte är vridna eller klämda.

85 |

Intra -Dive: No (nej) 
Yes (ja) 
Scrubber: New (ny) 
Used (använd) 
Total tid använd på scrubber:
CHECKLISTA FUNKTIONER

EN 14143 testning 1:
• 84 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @4,4°C, 1,61
L/min CO2, 131 fsw/40 msw
• 61 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @4,4°C, 1,61
L/min CO2, 328 fsw/100 msw
Icke CE-testning från ANSTI:

NIVÅ 1

• 240 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @4,4°C,
1,35 L/min CO2, 40 lpm RMV, 60 fsw/28 msw

Namn: Datum: / /

 1. Checklista Montering genomförd
 2. Installation analyserad + märkning
gasflaskor

Om du ska dyka omedelbart:
Gå vidare med “Kontroller före dyk”.

 3. Slå på handledsdisplayen

Om du INTE ska dyka omedelbart:
Stäng ventilerna till O - och diluentgasflaskorna, töm slangarna, slå av all elektronik och säkra enheten.

 4. Slå på HUD - kontrollera batteristatus

Kontroller före dyk:

2

 5. Läckagetest syresystem
(håll i minst 30 sekunder)

 6. Negativt trycktest
(håll i minst 1 minut)

 7. Positivt trycktest
(håll i minst 1 minut)

 8. Flöda loopen (2 gånger)
 9. Kalibrera handledsdisplay och HUD
(håll i minst 30 sekunder)

 10. Kontrollera batterier för magnetventil
och handledsdisplay
 11. Installera lucka
 12. Läckagetest diluentgassystem
 13. Kontrollera ADV, BOV om sådan finns,
samt dykväst
 14. Genomandning (5 minuter)
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 15. Vikter
 16. HUD och handledsdisplay på
 17. Flaskventiler öppnade
 18. Verifiera inställningsvärde och innehåll i
loopen
 19. Sätt på dig PRISM 2
 20. Hopptesta
(se skylt på rebreathern.)

CHECKLISTA FUNKTIONER

Maximal hållbarhet scrubber:

NIVÅ 2

Namn: Datum: / /

 1. Checklista Montering genomförd
 2. Installation analyserad + märkning
gasflaskor
 3. Slå på handledsdisplayen.

A. Kontrollera O -cellens mV-avläsningar i luft - 3 tryck på
höger knapp (acceptabelt: 8,5 mV till 14 mV - byt ut vi behov)
B. Ändra till inställningsvärde .19
2

 4. Slå på HUD - kontrollera batteristatus
 5. Läckagetest syresystem
(håll i minst 30 sekunder)

A. Öppna syreventilen långsamt, trycksätt slangarna,
stäng ventilen
B. Titta på syrets manometer för att se om trycket är stabilt
C. Öppna syreventilen långsamt

 6. Negativt trycktest

 10. Kontrollera batterier för magnetventil och
handledsdisplay

A. Inställningsvärde till high (hög) (>1,1)
B. Magnetventilen aktiveras, O -injicering verifierad
C. Ändra inställningsvärde till .19
D. Kontroll av batterier för magnetventil och handledsdisplay
[acceptabelt: Ext. V ≥ 7 / int. V ≥ 3,18]
(8 X SELECT - höger knapp)
2

 11. Installera lucka
 12. Läckagetest diluentgassystem
(håll i minst 30 sekunder)

A. Öppna ventilen till diluentgas - trycksätt - stäng ventilen
B. Titta på diluentgasens manometer för att se om trycket är stabilt
C. Öppna diluentgasens flaska

 13. Kontrollera ADV, BOV om sådan finns, samt
dykväst

(håll i minst 1 minut)

A. Öppna DSV/BOV
B. Andas in från DSV/BOV i CC-läge, andas ut genom
näsan tills det att motlungorna har kollapsat helt
A. Stäng DSV/BOV
D. Lämna den så under en minut; titta efter tecken på läckage.

 7. Positivt trycktest

(håll i minst 1 minut)

A. Stäng OPV
B. Fyll loopen helt med syre med hjälp av den manuella
syretillsatsventilen tills det att OPV aktiveras C. Låt det
sitta så en minut, titta efter tecken på läckage D. Öppna
DSV/BOV, släpp ut allt innehåll i loopen

 8. Flöda loopen (2 gånger)

A. Stäng DSV/BOV
B. Fyll loopen med syre tills det att OPV aktiveras
C. Släpp ut allt innehåll i loopen
D. Repetera steg A. och B.
E. Öppna DSV/BOV för att utjämna trycket till omgivande
tryck. Stäng DSV/BOV.

 9. Kalibrera handledsdisplay och HUD:

Handledsdisplay:
A. Meny för att kalibrera (2 X MENU - vänster knapp)
B. Tryck på Select (höger knapp) två gånger för att kalibrera
C. Kontrollera mV-avläsningar i O
(acceptabelt: 40,6 mV - 66,9 mV)
HUD:
D. 2 tryck på HUD-omkopplaren - tryck och håll för att
bekräfta
2

A. Andas in från den alternativa luftkällan om sådan finns
B. Öppna DSV/BOV, andas in från loopen tills det att ADV
aktiveras, och minskar loopens PO
C. Dykvästens påfyllnings- + tömningsmekanism / håller luft
2

 14. Genomandning

A. Ändra handledsdisplayen till ett lågt inställningsvärde
B. Blockera näsan och börja andas från PRISM 2 medan du sitter
på en säker plats)
C. Observera om inställningsvärdet bibehålls

Om du ska dyka omedelbart:
Gå vidare med “Kontroller före dyk”.
Om du INTE ska dyka omedelbart:
Stäng ventilerna till O - och diluentgasflaskorna, töm
slangarna, slå av all elektronik och säkra enheten.
2

Kontroller före dyk:
 15. Vikter
 16. HUD och handledsdisplay på
 17. Flaskventiler öppnade
 18. Verifiera inställningsvärde och innehåll i loopen
 19. Sätt på dig PRISM 2
 20. Hopptest (se skylt på rebreathern)
A. Starta andas med enheten
B. Kontrollera: ADV/BOV, O -tillsats, Dil.gastillsats; dykväst
C. Kontrollera SPG: O , dil.gas; OC
C. Observera att inställningsvärdet bibehålls
E. Känn alltid till PPO och Ha kul
2

2

2
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Intra -Dive: No (nej) 		
Yes (ja) 
Scrubber: New (ny) 		
Used (använd) 
Total tid använd på scrubber:

CHECKLISTA FUNKTIONER

!

NIVÅ 3
MED ANVISNINGAR

VARNING: ATT FÖRSÖKA DYKA MED EN PRISM 2 SOM INTE
HAR GENOMGÅTT FULLSTÄNDIGA FUNKTIONSKONTROLLER
OCH KONTROLLER INNAN DYK ÄR ETT SÄKERT SÄTT ATT TA
LIVET AV SIG! DYK ALDRIG MED EN REBREATHER SOM DU
INTE PERSONLIGEN HAR VERIFIERAT ATT DEN GENOMGÅTT
SAMTLIGA FUNKTIONSKONTROLLER OCH KONTROLLER
FÖRE DYK.
1: CHECKLISTA MONTERING GENOMFÖRD

ANMÄRKNING: Ta som vana att bocka av alla poster på checklistan när du går

vidare och HOPPA INTE RUNT i listan. Goda vanor med checklistorna är det bästa
sättet för att försäkra att du har monterat din PRISM 2 korrekt, samt att försäkra att du
inte har glömt ett kritiskt steg.

2: INSTALLATION ANALYSERAD + MÄRKNING GASFLASKOR
Placera flaskan med diluentgas under de två flaskremmarna på dykarens vänstra sida.
Placera O -behållaren på dykarens högra sida. Det är mycket viktigt att du placerar rätt
flaska i rätt position. Skruva fast DIN-förstasteget på ventilen och gör sedan samma sak
med systemets syresida. Drag åt flaskremmarna.
2

ANMÄRKNING: EUROPEISK SYREREGULATOR
Europeiska modeller av PRISM 2 syreregulatorer använder en M26-koppling för
tillbehör. Gängorna skiljer sig från en standard DIN-koppling för att undvika förvirring.
Installationen är dock densamma.

3: SLÅ PÅ HANDLEDSDISPLAYEN.
A: Kontrollera O -cellens mV-avläsningar i luft, byt ut om den den
befinner sig utom intervallet (acceptabelt: 8,5 mV till 14 mV)
2

Notera O -cellens mV-avläsningar i luft: #1_____ #2_____ #3_____ Slå på
2

handledsdipslayen. Tryck på "select"-knappen (höger) tre gånger för att visa mVskärmen. Notera mV-värdena för varje cell. Du kommer att använda dessa avläsningar
för att kontrollera linjäritet. Gör detta genom att multiplicera dessa avläsningar med
4,75 (4,76 om O2-innehållet är ställt till 100 %) och jämför dem med avläsningarna
efter att ha flödat loopen med rent O .
2

B. Inställningsvärde till 0,19 (9X menu - vänster knapp)
Om det inte redan ställt in, så måste du ställa det aktiva inställningsvärdet till 0,19 så
att datorn inte automatiskt injicerar O till loopen. Tryck ned knappen 9 gånger tills
det att du ser menyposten "Setpoint .19", tryck sedan på "select"-knappen igen för
att bekräfta det. Detta kommer, effektivt, att stänga av magnetventilen medan O sensorerna exponeras till luft.
2

2

ANMÄRKNING: Att ställa in .19 som ditt inställningsvärde kanske INTE stänger av
magnetventilen om du befinner dig på över 914 möh.
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4. SLÅ PÅ HUD - KONTROLLERA BATTERISTATUS


OK



Utbytt och OK

Slå på strömmen till HUD genom att trycka en gång på omkopplaren på sidan och
verifiera att den går igenom sin uppstartsekvens (alla LED-lampor tänds, indikerar
upp-position och sedan går till O2-status eller fel). Om alla lampor tänds under 30
sekunder vid uppstart så är batteriet till Heads up-displayen urladdat och måste bytas
ut innan dyk.

!

VARNING: HEADS UP-DISPLAYEN KOMMER ENDAST ATT GE
EN BATTERIVARNIING VID UPPSTART OCH KOMMER INTE ATT
VARNA ANVÄNDAREN OM ETT KRITISKT LÅGT BATTERI UNDER
DYK. DÄRFÖR SÅ MÅSTE DU BYTA BATTERIET TILL HEADS UPDISPLAYEN NÄR ELEKTRONIKEN TÄNDER LED-LAMPORNA
UNDER 30 SEKUNDER VID UPPSTART.
5: LÄCKAGETEST SYRESYSTEM (HÅLL MINST 30 SEKUNDER)
du kommer att kontrollera att det inte finns småläckor i syreleveranssystemet
(förstasteg, slangarnas QD-kopplingar, ventiler).

A: Öppna syreventilen långsamt, trycksätt slangarna, stäng ventilen
Öppna syrebehållarens ventil långsamt. Tillåt att slangarna sträcks ut helt och att de
trycksätts. Med nya slangar så ska du låta dem sträcka på sig i en minut eller två med
flaskan påslagen. Stäng syrebehållarens ventil.

B: Titta på syrets manometer för att se om trycket är stabilt
Lyssna efter läckor och kontrollera att manometerns tryck inte har sjunkit efter en
minut eller två.

C: Öppna syreventilen långsamt
Öppna syreventilen långsamt.

ANMÄRKNING: Det rekommenderas att du alltid, men speciellt vid längre dyk,

lämnar loopen minst 5 minuter innan du kontrollerar om vakuum eller tryck har tappats.
Småläckor kanske inte släpper ut tillräckligt med tryck eller vakuum under testets första
minuter för att märkas pga. skälvningar i motlungorna, men de kan släppa in tillräckligt
med vatten i loopen under ett dyk för att utgöra ett problem. Småläckor kommer normalt
att synas under bubbeltestet, men det tar inte lika lång tid att identifiera och åtgärda
läckor i detta steg.
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6: NEGATIVT TRYCKTEST (HÅLL I MINST 1 MINUT)
Det negativa trycktestet kommer att leta efter den typ av läckor som kanske inte
visar sig under ett positivt trycktest. Denna typ av läckor är ganska ovanliga
men de kan utgöra samma fara, så det är väldigt viktigt att du utför testet. Gör
en mental anteckning av antingen mV-avläsningarna eller PO -avläsningarna på
handledsdisplayen innan du påbörjar testet. Om det negativa trycket i loopen
under testet är tillräckligt stort, så kommer du se att mV- eller PO -avläsningarna
faller 1 eller 2 tiondelar och kommer att hålla dessa värden så länge som det inte
finns några läckor i loopen. Om avläsningarna inte faller över huvud taget så kan
det hända att du inte kan skapa tillräckligt stort vakuum för att värdena ska falla,
eller att du har en läcka i system som inte tillåter att vakuum skapas.
2

2

Vi utför det negativa trycktestet i detta steg i checklistan pga. att vi även
förbereder loopen för en syreflödning, vilken kommer att utföras under det
positiva trycktestet. Att utföra det negativa trycktestet nu avlägsnar så mycket
luft som möjligt från loopen.

A: Öppna DSV/BOV
Öppna DSV/BOV och avlägsna så mycket luft som möjligt från motlungorna
(Bild 2.105).

B: Andas in från DSV/BOV i CC-läge, andas ut genom näsan tills det
att motlungorna har kollapsat helt
Placera den öppna DSV/BOV i munnen och, samtidigt som du andas in genom
munnen och ut genom näsan, tömmer ut så mycket luft som möjligt från loopen.
Fortsätt tills det att motlungorna kollapsat helt och du inte kan få ut mer luft från
loopen, vilket lämnar ett lätt vakuum, ett "negativt tryck", i loopen.

C: Stäng DSV/BOV, töm loopen på innehåll
Med loopen tömd på så mycket gas som möjligt och med DSV/BOV fortfarande
i munnen, så stänger du DSV/BOV:n. Låt det inte komma in luft i loopen igen
när du stänger DSV/BOV:n.
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Bild 2.105
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D: Lämna den i en minut, titta after tecken på läckage på
handledsdisplayens PO - /mV-avläsningar
2

Efter det att du skapat ett vakuum i loopen så kommer motlungorna att vara
fullständigt kollapsade och kännas hårda. Låt loopen vara i minst en minut
medan du tittar på handledsdisplayens mV- eller PO -avläsningar för att se om
de ändras och/eller titta på motlungorna och loopens slangar för att se om de
mjukas upp, även en aning. Om det verkar som att loopen förlorar vakuum så
måste du hitta och åtgärda läckan, eller läckorna, innan dyk.
2

Läckor som endast syns i ett negativt trycktest men inte i ett positivt är
ovanligt. De är emellertid de svåraste att hitta, då du kan hitta dem genom
att utföra ett enkelt bubbeltest. Normalt så är de resultatet av en låsring på
FMCL-dräneringen inte dragits åt, vilket kan orsaka att det negativa trycket i
loopen öppnar ventilen och släpper in luft, eller skräp i BMCL-dräneringen.
En annan möjlighet är skräp i backventilen eller dess säte på FMCL:s OPV. En
genomsköljning med sötvatten kan ta bort materialet som orsakar läckan. Slitna
O-ringar i DSV/BOV kan även visas i det negativa trycktestet.

!

DYK ALDRIG EN PRISM 2 SOM INTE KLARAR ETT POSITIVT
ELLER NEGATIVT TRYCKTEST, DÅ DETTA INDIKERAR EN
KOMPROMETTERAD LOOP. LÄCKOR BLIR ALDRIG BÄTTRE UNDER
VATTNET! DYKNING MED EN LÄCKANDE LOOP KAN LEDA TILL
SKADOR ELLER DÖDSFALL.

7. POSITIVT TRYCKTEST (HÅLL I MINST 1 MINUT)
Det positiva trycktestet kommer att identifiera de flesta läckor i andningsloopen.
Det startar även processen för att flöda loopen med syre för att förbereda
kalibreringen av O -sensorerna.
2

A: Stäng OPV
Försäkra att DSV/BOV är stängd och vrid OPV (övertrycksventilen) så långt det
går moturs för att begränsa flödet.
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B: Fyll loopen helt med syre med hjälp av den manuella
syretillsatsventilen tills det att OPV löser ut.
Tryck ned den manuella syretillsatsventilen för att addera syre. Fortsätt att addera
syre i loopen tills det att övertrycksventilen på motlungan för utandning börjar
släppa ut tryck. Motlungorna bör kännas fasta och förbli så. Om motlungorna
förlorar tryck så måste du hitta och åtgärda läckan, eller läckorna, innan dyk. Om
läckan är så liten att du inte kan höra gasen pysa när loopen är trycksatt, så kan
du sänka ned rebreathern i vatten och se var bubblorna kommer ifrån. (Flaskorna
måste vara monterade på förstasteget innan du sänker ned enheten för att undvika
att förstastegen flödas.) Sänk inte ned en helt full monterad enhet med packat
absorberande material som snabbt förlorar luft, då du snabbt kan flöda hela
enheten och förstöra det absorberande materialet och O -sensorerna.
2

!

DYK ALDRIG EN PRISM 2 SOM INTE KLARAR ETT POSITIVT
ELLER NEGATIVT TRYCKTEST, DÅ DETTA INDIKERAR EN
KOMPROMETTERAD LOOP. LÄCKOR BLIR ALDRIG BÄTTRE UNDER
VATTNET! DYKNING MED EN LÄCKANDE LOOP KAN LEDA TILL
SKADOR ELLER DÖDSFALL.

C: Lämna den så under en minut; titta efter tecken på läckage

Fyll loopen helt med syre, med OPV stängd, tills det att den släpper ut gas.
Lämna loopen så i minst en minut. Var försiktig så du inte stöter till motlungorna
då allt extra yttre tryck kan orsaka att OPV aktiveras och släppa ut det interna
trycket. Du bör försiktigt knacka (känna på) motlungorna när de fyllts och efter
ett par minuter för att se om de känns annorlunda från när du först fyllde loopen.

D: Öppna DSV/BOV, töm loopen på innehåll
Öppna DSV/BOV i CC-läge och tryck på motlungorna för att avlägsna så
mycket gas som möjligt från loopen.

8. FLÖDA LOOPEN (2 GÅNGER)
Eftersom DSV/BOV är öppen i detta steg, utför ännu ett negativt.

A: Stäng DSV/BOV
När du har utfört det negativa, stäng DSV/BOV

B: Fyll loopen med syre tills det att OPV aktiveras
Tryck på den manuella syretillsatsventilen på samma sätt som gjorde under det
positiva trycktestet och fyll loopen tills det att OPV:n aktiveras.
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C: Släpp ut allt innehåll i loopen
Utför ytterligare en negativ.

DEL 2. AVSNITT 6

D: Repetera steg A och B.
E: Öppna DSV/BOV för att utjämna trycket till omgivande tryck.
Stäng DSV/BOV
Efter de två syreflödningarna, öppna kort DSV/BOV en aning för att släppa ut
ev. positivt tryck från loopen, så att loopen återgår till omgivande tryck.

9. KALIBRERA HANDLEDSDISPLAY OCH HUD (HEADS UP-DISPLAY)
Handledsdisplay: Detta steg kommer att kalibrera handledsdisplayen.

ANMÄRKNING: Om handledsenheten inte har en giltig O -kalibrering lagrad
2

i minnet, så kommer inte magnetventilen att aktiveras när systemet slås på. Om
handledsdisplayen visar "FAIL" på O -sensorns avläsningar (Bild 2.91) så måste
du titta på mV-avläsningarna när du adderar O2 tills det att de stabiliseras för att
verifiera en korrekt flödning av loopen.
2

A: Meny för att kalibrera (2X "menu" - vänster knapp) (Bild 2.106)
Tryck på "menu"-knappen (vänster) två gånger för att gå till kalibreringsskärmen.
Cal. milliVolts (Kalibrering mV)

B: Tryck på "select"-knappen två gånger för att kalibrera
Tryck på "select"-knappen två gånger för att kalibrera. När handledsdisplayen
accepterar kalibreringen så kommer alla 3 PO -värden på displayen att
matcha "Cal. PPO "-värdet som programmerats i datorn under systemets
setup (se "Programmering av "Cal PPO " i PRISM 2 Displayer och elektronik
användarhandbok). Systemets standardvärde är 0,98 PO .
2

2

2

2

42 46 45
.97 .98 .98
Cal. @ PO2= .98
Cancel

Calibrate

Bild 2.106

C: Kontrollera mV-avläsningar i O :
2

#1_____ #2_____ #3_____ (acceptabelt intervall 40,6 mV till 66,9 mV)
Du bör anteckna mV-avläsningarna så att du kan övervaka O -sensorernas hälsa
över tid. När cellen åldras så kommer strömstyrkan i både luft och rent O att
minska till en punkt där de kan bli instabila och oberäkneliga (Icke-linjära).
Vanligtvis så kommer cellerna hålla längre än "Bäst före"-datumet och måste
kasseras innan de utgör ett problem, men ibland så kan du ha en cell som "blir
dålig" under dess livstid (vilket av säkerhetsskäl är tryckt på cellens etikett).
Att anteckna dessa mV-avläsningar gör det lättare för dig att kontrollera cellens
beteende och åldrande.
2

2

ANMÄRKNING: Elektroniken kan få en olämplig syreflödning, då mV-

avläsningarna från O -sensorn i en loop som inte flödats helt kan vara för låga och
programvaran inte kommer att vilja kalibrera. Anteckning av O -tryck före och efter
är ett sätt att ställa en diagnos när din elektronik inte vill kalibrera.
2

2
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Anteckning av mV-värden i syre, samt att jämföra dessa värden med tidigare
värden, kan ge oss en god indikation på om vi har genomfört en grundlig flödning
av loopen. Till exempel, om mV-värdena, förra gången du kalibrerade systemet,
var 55, men en vecka senare så avger de 45 mV efter en flödning, då kanske du
borde flöda mer syre genom loopen för att se om dessa mV:värden ökar när du
adderar O , vilket skulle indikera en ofullständig flödning av loopen.
2

Slutligen, när du anser att loopen är ordentligt flödad med syre, så kan du utföra
en 2-punkts linjäritetskontroll på fältet genom att multiplicera avläsningarna i luft
(från steg 3) med 4,76. Du bör få ett värde som ligger inom några få procent från
mV-avläsningarna som du antecknat i rent O . Även fast detta fälttest inte är ett
verkligt linjäritetstest då det endast jämför två punkter, båda vid omgivande tryck,
och inte kan ersätta ett verkligt linjäritetstest över hela intervallet (omgivning
+ hyberbariskt), så är det enkelt ett utföra och det skadar inte cellen. Så gör
lite matte. (Dålig flödning av loop eller om O är inte 100 % rent kommer att
en negativ påverkan på dessa jämförelser). Celler som inte är linjära eller har
begränsad strömstyrka får inte användas under dyk.
2

2

HUD:

A: 2 tryck på HUD-strömbrytaren
Tryck två gånger på HUD-strömbrytaren tills det att indikatorn står i den mittersta
LED-kolumnen. TRYCK och HÅLL knappen tills det att alla lampor i den andra
kolumnen tänds och sedan blinkar. Kalibreringen har accepterats.

10. KONTROLLERA BATTERIER FÖR MAGNETVENTIL OCH
HANDLEDSDISPLAY

A: Inställningsvärde till high (hög) (>1.1)
Det aktiva inställningsvärdet är .19, vilket ställdes in i steg 3. Tryck på
"menu"-knappen 3 gånger tills det att "Switch .19 > xx" visas på skärmen.
Tryck på "select"-knappen en gång för att välja det programmerade
undre inställningsvärdet. Repetera för att välja det övre programmerade
inställningsvärdet.
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DEPTH TIME STOP TIME

Du kan behöva redigera det övre inställningsvärdet så att det är högre än 1,0.
Handledsdisplayen har övre och undre inställningsvärden som kan
programmeras av användaren. Det förinställda undre inställningsvärdet är 0,7
ata O . Standardintervallet för undre och övre inställningsvärde är 0,5 - 1,4.
Fullständiga detaljer om programmering av inställningspunkter finns i PRISM
2 Displayer och elektronik användarhandbok.

O
.21

.21 .21

2

Justera övre inställningsvärde (2 steg)

Dive Setup+
Bild 2.107
DEPTH TIME STOP TIME

- Steg 1: Meny till dyk-setup
Tryck på "menu"-knappen (vänster) tills det att du kommer till skärmen "dive
setup" (Bild 2.107).
- Steg 2: Meny för att redigera övre inställningsvärde: ________ Tryck på
"select"-knappen (höger) för att gå till skärmen "edit high SP" (Bild 2.108).
Tryck på "select"-knappen igen för att redigera det undre inställningsvärdet. Ett
tryck på "menu"-knappen kommer att öka värdet stegvis och fortsätta att räkna
tills det att värdet sparas med ett tryck på "select"-knappen.

O
.21 .2O .21
Edit High SP 1.2
Next

Edit

Bild 2.108

B: Magnetventilen aktiveras och syreinjicering bekräftas
Detta steg kommer att kontrollera att magnetventilen adderas syre till
andningsloopen när den aktiveras. Så länge som det övre inställningsvärdet
överstiger 1,0 PO , så kommer magnetventilen att aktiveras för att addera
syre i loopen. Om det övre inställningsvärdet understiger 1,0 PO , så kommer
du antingen att behöva sänka loopens PO genom att injicera diluentgas
via ADV eller öka det övre inställningsvärdet i systemets setup-meny. När
magnetventilen börjar injicera O så bör du kunna höra hur syret kommer in i
loopen vid huvudplattan, men om du befinner dig i en miljö med mycket, som
t.ex. på en båt, så kan du helt enkelt stänga O -behållarens ventil kort och se hur
manometerns nål faller när magnetventilen aktiveras eller släpper ut lite tryck
från loopen genom att manuellt trycka på OPV:n och sedan se hur motlungorna
expanderar när O kommer in i loopen. Försäkra att du vrider på syreventilen
igen efter att du stängt den under testet. Om magnetventilen aktiveras men inget
syre injiceras, kontrollera om den 0,0020-dels inbyggda flödesbegränsaren i
slangkopplingen på förstasteget (Bild 2.109) kan vara igensatt. Dyk inte utan
denna begränsning på plats.
2

2

2

Bild 2.109

2

2

2
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C: Ändra inställningsvärdet till ,19 När magnetventilen har aktiverats

och du har verifierat att syre kommer in i loopen så ändrar du tillbaka
inställningsvärdet till ,19 genom att trycka på "menu"-knappen 8 gånger tills
det att "Setpoint .19" visas på skärmen (Bild 2.110). Tryck en gång på "select"knappen. Magnetventilen ska inte längre aktiveras.

D: Kontroll av batterier för magnetventil och handledsdisplay

Från huvudmenyn så trycker du på "select"-knappen (höger) åtta gånger tills det
att avläsningarna för EXT V (extern [magnetventil] spänning) och INT V (intern
[handledsdisplay] spänning) visas i botten av skärmen (Bild 2.111). Anteckna EXT
V i det för detta avsedda fältet. En spänning högre än 7 V anses vara acceptabelt
och under 7 V indikerar att de alkaliska batterierna måste bytas ut innan dyk.
Använd inte en voltmeter för att kontrollera batteriernas skick, då de flesta
voltmetrar inte belastar batteriet och resulterar i en artificiellt högre avläsning.
På samma skärm på displayen som magnetventilens batteri (EXT V) visas
batterispänningen för handledsdisplayens batteri under"INT V" (Bild
2.112). Kontrollera och anteckna "INT V" i det för detta avsedda fältet. Om
spänningsvärdet blinkar gult eller rött så måste du byta ut batteriet innan dyk.

DEPTH TIME STOP TIME

O
.21 .21 .21
Setpoint -> .19
Bild 2.110
DEPTH TIME STOP TIME

O
.21

.21 .21

Ext V Int V

8,4 3,41

ANMÄRKNING: Spänningsskärmen kommer att automatiskt gå tillbaka till

huvudskärmen efter 20 sekunder. För att göra livet lite enklare är det en god idé
att anteckna båda batterispänningarna på samma gång.

11. INSTALLERA LUCKA
Fäst PRISM 2:s lucka på enhetens baksida för att skydda scrubber-huvudet.

12. LÄCKAGETEST DILUENTGAS
Detta test kommer att avgöra om det finns några läckor i diluentgassystemet.

A: Öppna diluentgasens flaska
Öppna ventilen på diluentgasens flaska långsamt. Tillåt att slangarna sträcks ut
helt och att de trycksätts. Med nya slangar så ska du låta dem sträcka på sig i
en minut eller två med flaskan påslagen. Stäng diluentgasens flaskventil.

B: Titta på diluentgasens manometer för att se om trycket är stabilt
Titta på diluentgasens manometer under minst en minut, för att se om trycket
sjunker. Om diluentgasens förstasteg och slangar långsamt tappar tryck så kan du
använda en sprayflaska fylld med tvållösning för att spåra läckan. Dyk aldrig med
PRISM 2 om det finns läckor i diluentgassystemet, då en katastrofal tryckförlust
kan uppstå under ett dyk.

!

DYK ALDRIG MED EN PRISM 2 SOM INTE KLARAR ETT
DILUENTGAS- ELLER SYRELÄCKAGETEST. LÄCKOR BLIR ALDRIG
BÄTTRE UNDER VATTNET! ATT DYKA MED ETT LÄCKANDE
PNEUMATISKT SYSTEM GÖR ATT DU SER GANSKA LÖJLIG UT,
PLUS ATT DET KAN LEDA TILL SKADOR ELLER DÖDSFALL.
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Bild 2.111
DEPTH TIME STOP TIME

O
.21

.21 .21

Ext V Int V

8.4 3.41
Bild 2.112

C: Öppna diluentgasens flaska

DEL 2. AVSNITT 6

Öppna diluentgasens flaskventil.

13. KONTROLLERA ADV, BOV OM SÅDAN FINNS, SAMT DYKVÄST

A: Andas in från den alternativa luftkällan om sådan finns

Om din PRISM 2 har en BOV, skifta till läget med öppen krets och andas
från den för att verifiera att den fungerar. Om ditt diluentgassystem har flera
alternativa luftkällor så skiftar du mellan dem.

B: Öppna DSV/BOV (CC-läge), andas in från loopen tills det att ADV
aktiveras, och minskar loopens PO .
2

Öppna DSV/BOV, andas in genom munnen och ut genom näsan, tills det att
utandningslungan kollapsar helt. När den är kollapsad ska ADV aktiveras för att
fylla loopen med gas.

C: Dykvästens påfyllnings- + tömningsmekanism håller luft

Auto-fyll flytkraftsanordningen delvis och verifiera att den håller trycket.
Töm flytkraftsanordningen genom att släppa ut lite luft från var och en av
tömningsmekanismerna.

14. GENOMANDNING

!

VARNING: TROTS ATT DU GENOMFÖR EN GENOMANDNING
SÅ ÄR DET FULLT MÖJLIGT ATT OHÄLSOSAMMA NIVÅER
AV CO KAN BYGGAS UPP I ANDNINGSLOOPEN AV ETT
FLERTAL BÅDE FÖRVÄNTADE OCH OFÖRVÄNTADE
ANLEDNINGAR. DU MÅSTE HELA TIDEN VARA
UPPMÄRKSAM PÅ SYMTOM FÖR CO -FÖRGIFTNING NÄR DU
DYKER MED EN REBREATHER.
2

2

A. Ändra handledsdisplayen till ett lågt inställningsvärde

Det aktiva inställningsvärdet är .19, vilket ställdes in i steg 3. Tryck på
"menu"-knappen 3 gånger tills det att "Switch .19 > xx" visas på skärmen.
Tryck på "select"-knappen en gång för att välja det programmerade undre
inställningsvärdet.

Blockera näsan och börja andas från PRISM 2 (på en säker plats)

Genomandning ger dig tid att verifiera att alla system fungerar som de ska
innan du går i vattnet. Det är inte sannolikt att en genomandning på 5 minuter
kan identifiera ett problem med det absorberande materialet, eller över huvud
taget har installerat korgen med absorberande material i loopen! Så låt inte
genomandningsproceduren invagga dig i en falsk känsla av säkerhet. Var
vaksam, speciellt under dykets första minuter, på alla tecken eller symptom på
uppbyggnad av CO och skifta till OC vid första tecken på ett problem.
2
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C. Observera om inställningsvärdet bibehålls
När du har metaboliserat tillräckligt O i loopen att elektroniken kan registrera ett fall
i O och aktivera magnetventilen, så ska du titta på hur O -sensorerna reagerar. De
ska inte registrera ett stort hopp i PO , utan en stegvis ökning över 3 eller 4 andetag
tillbaka till det aktiva inställningsvärdet.
2

2

2

2

!

OM DU SER FELAKTIGA PO2-AVLÄSNINGAR ELLER STORA
SKIFTNINGAR I PO , DYK INTE MED REBREATHERN, DÅ DETTA KAN
INDIKERA ETT ALLVARLIGT PROBLEM I ELEKTRONIKEN, SENSORER
ELLER LEDNINGAR SOM KAN LEDA TILL SKADOR ELLER DÖDSFALL.
2

Om du ska dyka omedelbart, gå vidare med Kontroller omedelbart innan dyk.
Om du INTE ska dyka omedelbart: Stäng ventilerna till O - och
diluentgasflaskorna och töm slangarna, slå av all elektronik och säkra enheten.
2

KONTROLLER FÖRE DYK:
15. VIKTER

Efter lite utprovningar så kommer du att lista ut hur mycket vikter du behöver för att
kunna dyka säkert med PRISM 2. Hur du väljer att distribuera vikterna handlar mest
om komfort, baserat på din kroppsbyggnad. PRISM 2 har fastsydda viktfickor på
baksidan av varje motlunga. Den enda orubbliga regeln för viktdistribuering är att den
största viktmängden måste gå att dumpa i händelse av en katastrofal flödning på ytan
eller någon händelse som kräver en nöduppstigning från djupt vatten.

A: Motlunga

Varje PTS-motlunga kan hålla upp till 2,2 kg av hårda eller mjuka vikter.
Hur mycket bly du vill använda är upp till dig, men de flesta nämner att 1,3 - 1,8 kg
är tillräckligt för att motverka motlungans flytkraft. Vissa PRISM 2-dykare föredrar
att inte addera några vikter alls till motlungorna. Återigen, viktdistribuering handlar
mest om komfort och ditt trim i vattnet. Det som fungerar för en person kanske inte
fungerar för en annan.

B: Trimvikter

Beroende på din systemkonfiguration så kan du ha olika trimvikter på systemet.
Eftersom trimvikter inte enkelt kan dumpas vid en nödsituation bör du använda dem
sparsamt, samt försäkra att samtliga icke-dumpningsbara vikter, plus tyngden av en
fullt flödad loop (7,7 kg) inte överstiger flytkraftsanordningens kapacitet och att du kan
ha positiv flytkraft på ytan.
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16. HUD OCH HANDLEDSDISPLAY PÅ

HUD Slå på HUD samtidigt som du tittar på HUD:ens LED-lampor. Alla LED-

lampor ska börja blinka på HUD, samt rapportera O -innehållet i loopen. (Som en
påminnelse, om HUD-displayen lyser orange under 30 sekunder vid uppstart så
måste du byta batteriet innan dyk.
2

Handledsdisplay Slå på handledsdisplayen genom att trycka på båda

knapparna. Titta på handledsdisplayen och verifiera loopens innehåll, att
avläsningarna för alla 3 O -sensorer överensstämmer, att batteriet är laddat och att
inställningsvärdet är korrekt för dyket.
2

17. FLASKVENTILER ÖPPNADE
Försäkra att flaskorna för O , diluentgas, räddningsgas, samt ev. externa flaskor
för fyllning av torrdräkt är öppna.
2

18. VERIFIERA INSTÄLLNINGSVÄRDE OCH INNEHÅLL I
LOOPEN

A: Verifiera aktivt inställningsvärde vid "low setpoint" (≥ 0,4)
Försäkra att din PO har ett andningsbart inställningsvärde, INTE 0,19.
2

B: Verifiera att innehållet i loopen ligger inom de av användaren
inställda gränserna på handledsdisplayen

Du ska inte försöka andas in från loopen och handledsdisplayen indikerar att O innehållet i loopen understiger ditt undre inställningsvärde.
2

!

VARNING: VERIFIERA ALLTID ATT FLASKORNA TILL DIN
GASTILLFÖRSEL ÄR ÖPPNA INNAN DU GÅR I VATTNET!
HAR DU NÅGON GÅNG HOPPAT I VATTNET MED ETT
ÖPPET KRETS-SYSTEM OCH KOMMIT PÅ ATT DU GLÖMT
ATT SLÅ PÅ LUFTEN? DET ÄR ETT GANSKA UPPENBART
FÖRBISEENDE NÄR DU FÖRSÖKER ANDAS IN GAS. OM DU
GÖR DETTA I EN SLUTEN KRETS MED DIN O -BEHÅLLARE,
SÅ KAN KONSEKVENSERNA DRÖJA (DU KAN FORTFARANDE
ANDAS FRÅN LOOPEN) MEN DE KAN VARA DÖDLIGA.
2
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Vid denna punkt så bör datorn övervaka O -innehållet i loopen och addera O för att
hålla loopen vid det av användaren angivna undre inställningsvärdet. Om loopens
PO är lågt, så ska du kontrollera att du inte av misstag har skiftat från det undre
inställningsvärdet till inställningen 0,19 PO på datorn.
2

2

2

2

Dyk inte med din PRISM 2 tills det att du verifierat att datorn bibehåller loopens
programmerade PO .
2

19. SÄTT PÅ DIG PRISM 2

Fäst motlungornas remmar, grenrem(mar), gördel och höftremmen, drag åt efter behov.

20. HOPPTESTA

A: Starta andas med enheten

Genomandning ger dig tid att verifiera att alla system fungerar som de ska innan du
går i vattnet. Det är inte sannolikt att en genomandning på 5 minuter kan identifiera ett
problem med det absorberande materialet, eller över huvud taget har installerat korgen
med absorberande material i loopen! Så låt inte genomandningsproceduren invagga dig
i en falsk känsla av säkerhet. Var vaksam, speciellt under dykets första minuter, på alla
tecken eller symptom på uppbyggnad av CO och skifta till OC vid första tecken på ett
problem.
2

För att genomföra en ordentlig genomandning ska du täppa till näsan genom att
klämma ihop näsborrarna och sitta stadigt under hela genomandningen, samtidigt som
du konstant övervakar och bibehåller en säker PO -nivå i loopen.
2

!

VARNING: TROTS ATT DU GENOMFÖR EN GENOMANDNING
SÅ ÄR DET FULLT MÖJLIGT ATT OHÄLSOSAMMA NIVÅER AV
CO KAN BYGGAS UPP I ANDNINGSLOOPEN AV EN RAD BÅDE
FÖRVÄNTADE OCH OFÖRVÄNTADE ANLEDNINGAR. DU MÅSTE
HELA TIDEN VARA UPPMÄRKSAM PÅ SYMTOM FÖR CO FÖRGIFTNING NÄR DU DYKER MED EN REBREATHER.
2

2

B: Kontrollera: ADV/BOV, O -tillsats, Dil.gastillsats; dykväst
2

Andas ur all gas i loopen (andas in genom munnen, ut genom näsan) samtidigt som du
tittar på diluentgasens SPG, tills det att diluentgasens tillsatsventil aktiveras. SPG-nålen
ska inte flytta på sig. Om nålen flyttar på sig är antagligen diluentgasens flaskventil
avstängd. Försäkra att ventilen är öppen (moturs) och testa igen.
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Tryck in ADV-kroppen tills det att ventilen aktiveras. Detta kommer att sänka
loopens PO . Om PO sjunker tillräckligt under inställningsvärdet så kommer
detta att orsaka att elektroniken aktiverar magnetventilen. Fortsätt att andas
från loopen. Om enheten kommer med en BOV ska du kort skifta till öppen
krets och andas från BOV:n. Gå tillbaka till sluten krets.
2

Fyll upp dykvästen en aning och kontrollera att alla tömningsmekanismer
fungerar och är lättillgängliga.
ANMÄRKNING: Spara gas, fyll på dykvästen manuellt vid montering
om du kan!

C: Kontrollera SPG: O , Dil (diluentgas); OC (öppen krets
2

räddningsutrustn.) Tryck kort på den manuella syretillsatsventilen
samtidigt som du tittar på O -SPG:n. Du bör höra (eller känna) hur syre
2

kommer in i loopen och SPG-nålen ska inte flytta på sig. Om nålen flyttar på
sig är antagligen O -behållarens ventil avstängd. Försäkra att ventilen är öppen
2

(moturs) och testa igen.
Kontrollera att trycket i varje flaska och verifiera att du har den planerade
mängden gas i varje flaska. Andas genom all extern räddningsutrustning för att
verifiera dess funktion.

D. Observera att inställningsvärdet bibehålls (inom det valda
inställningsvärdet på HUD och handledsdisplayer)
När du har metaboliserat tillräckligt O i loopen att elektroniken kan registrera
ett fall under inställningsvärdet och aktivera magnetventilen O och aktivera
magnetventilen, så ska du titta på hur O -sensorerna reagerar. De ska inte
registrera att stor hopp i PO , utan en stegvis ökning över 3 eller 4 andetag
tillbaka till det aktiva inställningsvärdet. Om de inte reagerar över huvud
taget, eller svänger vilt mellan O2-avläsningar, så ska du genast avbryta
genomandningen och kalibrera sensorerna igen. När de har kalibrerats igen
så utför du en ny genomandning. Om din PRISM 2 fortfarande har vilda
svängningar i PO , DYK INTE MED REBREATERN. Den måste
undersökas och servas av en behörig PRISM 2 servicetekniker innan den kan
användas igen.
2

2

2

2

2

E. Känn alltid till PPO

2

Övervaka konstant andningsloopens PPO för att försäkra en säker andningsgas
och att din PRISM 2 fungerar korrekt. Att övervaka PPO är ditt bästa skydd
och en tidig varning om felfunktioner i systemet eller i en komponent.
2

2

Glöm inte bort att göra ditt bubbeltest i vattnet och dyk säkert!
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CHECKLISTA EFTER DYK

Namn: 		

Datum: / /

 1. Verifiera och anteckna batterier (magnetventil/handledsdisplay).
Batteri för magnetventil: 		

V:________ Bra 

Utbytt 

Batteri för handledsdisplay:

V:________ Bra 

Utbytt 

 2. Stäng av, säkra handledsdisplay
 3. Verifiera batteri för handledsdisplay

Bra  Utbytt 

 4. Töm all vätska från motlungorna
 5. Avlägsna motlungorna vikter
 6. Avlägsna viktfickor, vikter, skölj och hängtorka
 7. Sänk ned den förseglade enheten i sötvatten i 20 minuter om du kan eller
spola av med sötvatten
 8. Stäng av O - och dräneringsslangar, ta bort flaska
2

 9. Stäng av diluentgas- och dräneringsslangar, ta bort flaska
 10. Lossa behållaren från huvudet, anteckna användningstid för absorberande
material eller kassera materialet
Lagrat för återanvändning 		
Kasserat 
Packningsdatum: ___/___/____ Storlek: ______ Använt totalt antal timmar:________

 11. Sanera behållaren
 12. Inspektera O -sensorer, anteckna avläsningar i luft
2

Sensor 1: _________ Sensor 2: ___________ Sensor 3: __________

 13. Montera bort montaget munstycke till motlungans slang, sanera; hängtorka
 14. Avlägsna motlungorna, sanera, hängtorka
 15. Töm och häng upp dykvästen/ryggplatta/huvudmontage på tork i skuggan.
 16. Granska underhålls-/reparationsloggen och åtgärda problem vid behov.
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Under isärtagningen efter dyk, var uppmärksam på varje del och titta så att det inte
finns skador eller slitage som kräver underhåll eller reparation. Anteckna skador
i din underhålls-/reparationslogg och åtgärda dem omedelbart efter det att du gått
igenom din checklista efter dyk.

1: VERIFIERA OCH ANTECKNA BATTERIER (MAGNETVENTIL/
HANDLEDSDISPLAY)
Detta är ett bra tillfälle för att verifiera att batterierna i din PRISM 2 har tillräcklig
kapacitet för fortsatt användning. Om du behöver byta ut ett batteri så år det bättre
att komma på det nu än att börja leta efter nya batterier under montering.
Batteri för magnetventil:

V:________ Bra 

Utbytt 

Batteri för handledsdisplay: V:________ Bra 

Utbytt 

Från huvudmenyn, tryck på "select"-knappen (höger) sex gånger tills det
att den undre delen av displayen visar batteriet för magnetventilen (ext) och
handledsdisplayen (int). En spänning som understiger 3,28 V på handledsdisplayen
och 4 V för magnetventilen indikerar att batteriet måste bytas ut. Om du byter ut
ett batteri så måste detta antecknas i din underhållslogg, så att du kommer ihåg att
ersätta batteriet i din reservdelslåda.

2: STÄNG AV, SÄKRA HANDLEDSDISPLAYEN
Stäng av, säkra handledsdisplayen. Säkra handledsdisplayen så att den inte skadas
vid rengöring eller isärtagning. Var extra noggrann med att säkra ledningarna så att
de inte kan fastna i något när enheten flyttas runt under regnöring och isärtagning.

3: VERIFIERA BATTERIER FÖR HEADS UP-DISPLAY
Stäng av Heads up-displayen och slå på den igen. Om displayen tänder alla LEDlampor kontinuerligt under 30 sekunder när den slås på så måste batteriet bytas ut.
I annat fall kan batteriet anses vara i gott skick, man ha alltid ett extra batteri i din
reservdelslåda för säkerhets skull. Kom ihåg, både HUD och handledsdisplayen
föredrar SAFT 3,6V AA litiumbatterier (för lång livslängd - 10 tim vs. 100+ tim!)
men de kan utan problem drivas med standard AA alkaliska batterier.
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4: TÖM ALL VÄTSKA FRÅN MOTLUNGORNA
Din utandningsmotlunga kommer att innehålla vätska - både vatten från
dykmiljön (söt- eller saltvatten), samt saliv och andra "biologiska vätskor".
Öppna motlungans dränering. En trögflytande vätska, antingen klar eller vitaktig
kommer att dräneras från utandningsmotlungan.
Inandningsmotlungan bör ha väldigt lite, om någon, vätska inuti. Om den
innehåller mycket vätska så kan detta indikera ett läckage någonstans i
inandningsloopen. Dyk inte igen innan du har hittat och reparerat läckaget.

5: AVLÄGSNA MOTLUNGANS VIKTER
Avlägsna ev. vikter från motlungans viktfickor. Motlungorna kan hanteras lättare
om du inte har några extra vikter.

6: AVLÄGSNA VIKTFICKOR, VIKTER, SKÖLJ OCH HÄNGTORKA
Avlägsna viktfickorna om sådana finns, eller alla borttagbara vikter, från enheten.
Blötlägg fickorna i sötvatten och låt dem hängtorka.

7: SÄNK NED DEN FÖRSEGLADE ENHETEN I SÖTVATTEN I 20
MINUTER OM DU KAN ELLER SPOLA AV MED SÖTVATTEN
Sänk ned rebreathern i en sköljtank med sötvatten om en sådan finns. Placera
enheten i vattnet och töm ut all luft från motlungorna genom att hålla munstycket
ovanför vattenytan och öppna den så gasen kan lämna loopen. Töm även ut all
gas från flytkraftssystemet. Låt enheten ligga i blöt i 20 minuter.
Om det inte finns någon sköljtank så spolar du av enheten så gott du kan med en slang.
Var speciellt noggrann med systemets kärndel (huvud, behållare, blåsa, förstasteg
och slangar). Alla delar som ska tas bort för sanering i de följande stegen kan
sänkas ned separat i en hink eller annan liten behållare.
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ANMÄRKNING: Varför ska du sanera din loop varje dag?

8: STÄNG AV O - OCH DRÄNERINGSSLANGAR, TA BORT FLASKA
2

Stäng av O -behållarens ventil. Tryck in den manuella O -tillsatsventilen tills det
att förstasteget och slangarna är helt tömda. Skruva loss förstasteget till O , lossa
på flaskremmarna, avlägsna flaskan. Sätt på dammskydden på förstastegen.
2

2

2

9: STÄNG AN DILUENTGAS- OCH DRÄNERINGSSLANGAR,
TA BORT FLASKA
Stäng av diluentgasens flaskventil. Tryck in ADV tills det att diluentgasens
förstasteg och slangarna är helt tömda. Diluentgasens förstasteg, lossa
på flaskremmarna, avlägsna flaskan. Försäkra att du sätter på skyddet på
förstastegets DIN-koppling.

10: LOSSA BEHÅLLAREN FRÅN HUVUDET, ANTECKNA
ANVÄNDNINGSTID FÖR ABSORBERANDE MATERIAL
ELLER KASSERA MATERIALET
Lagrat för återanvändning 

Kasserat 

Packningsdatum: ___/___/____ Storlek: _______
Använt totalt antal timmar:__________________
Det är extremt viktigt att allt absorberande material som inte kasseras direkt,
snabbt lagras i en lufttät behållare. Detta kommer att försäkra att fukten i de
absorberande kornen som behövs för att bibehålla de kemiska reaktionerna som
renar CO inte förångas.
2

Det är även extremt viktigt att du har kontroll över användandet av paketet med
absorberande material, så att du inte av misstag använder materialet över dess
livslängd. Använd aldrig absorberande material över dess livslängd. Att använda
absorberande material över dess livslängd kan leda till skador eller dödsfall. Om
du har det minsta tvivel, kassera det absorberande materialet och packa om med
nytt material. Ditt liv är mer värt än kostnaden för 2,7 kg absorberande material.
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En rebreathers "loop" samlar på sig en massa olika biologiska material under ett dyk.
Här finns din saliv, vilket som tur är består till 98 % av vatten. De resterande 2 % består
emellertid av blandningar som elektrolyter, slem, blod och olika enzymer som normalt
bryter ned matrester, samt sannolikt matrester från din senaste måltid eller snacks. Sedan
adderar du havsvatten (om du dyker i havet) eller sötvatten, vilka båda innehåller levande
och döda mikroskopiska varelser. Föreställ dig nu att vi låter denna blandning ligga och
ruttna några dagar i ett mycket mörkt hål, samtidigt som det samlar på sig mer död och
döende biomassa när du fortsätter att dyka. Skulle du verkligen vilja andas från detta?
Tänkte väl inte det. Gör det en vana att sanera din andningsloop efter varje dykdag så
behöver du aldrig tänka på det här igen.

11: SANERA BEHÅLLAREN
Om du använder Steramine™ eller någon annan saneringslösning, så är scrubber-behållaren perfekt för att blanda 3,78 l (1 gallon) saneringslösning och
blötlägga slangar, DSV/BOV och fuktkudde. Häll sedan den resterande saneringslösningen i motlungorna för att sanera dessa.
För 3,78 l (1 gallon) så fyller du behållaren till 19 mm under nederdelen av
låsbandet av rostfritt stål.
Efter att ha använt saneringsmedlet så torkar du av behållaren med antingen en
ren, torr handduk eller vänder den upp och ned så att den kan dropptorka.
ANMÄRKNING: Hallå saneringsentusiaster... MER ÄR INTE BÄTTRE!
Att använda mer än 1 eller 2 Steramine-tabletter per 3,78 l (1 gallon)
KOMMER INTE att förbättra saneringseffekten. Det kommer däremot att
lämna kvar en massa trevligt, blått pollen av torkad saneringslösning på allt
det har kommit i kontakt med. 1 eller 2 tabletter per 3,78 l (1 gallon) betyder
1 ELLER 2 TVÅ TABLETTER!

12: INSPEKTERA O -SENSORER, ANTECKNA AVLÄSNINGAR I LUFT
2

Sensor 1: _________ Sensor 2: ___________ Sensor 3: __________
Efter att de har fått anpassa sig en kort stund i luften så bör varje O -sensor avläsa
0,21 ata O . Anteckna avläsningarna i antingen mV eller PO , använd det som
känns mest relevant för dina anteckningar.
2

2

2

Acceptabelt intervall för en sensor i luft är 8,5 - 14,5 mV.

FMCL

13: MONTERA BORT MONTAGET MUNSTYCKE TILL
MOTLUNGANS SLANG, SANERA, HÄNGTORKA
Ta isär FMCL:s DSV/BOV-montage, öppna DSV/BOV avstängningsventil och
blötlägg den i saneringslösningen (TA INTE bort BOV:ns gastillförselslang innan
du avlägsnat den från saneringslösningen). Sträck alla slangar och låt all vätska
rinna ur, placera slangarna i saneringslösningen, försäkra att ingen luft finns kvar
i slangarna. Avlägsna slangarna och munstycket från saneringslösningen och
hängtorka.

14: AVLÄGSNA MOTLUNGOR, SANERA, HÄNGTORKA
Avlägsna de båda motlungorna från selen och töm ut ev. kvarvarande vätska genom
att vända dem upp och ned så att vätska kan droppa ut från slangarna. Häll hälften
av saneringslösningen från behållaren i varje motlunga, skaka runt vätskan inuti
motlungan och slangen. Töm ur saneringslösningen och häng lungorna på tork.
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15: TÖM OCH HÄNG UPP DYKVÄSTEN/RYGGPLATTA/
HUVUDMONTAGE PÅ TORK I SKUGGAN

DEL 2. AVSNITT 7

Töm ut ev. vatten som kan ha samlats i flytkraftsanordningen och häng sedan upp
enhetens kärna på tork på en skuggad plats och låt tyget torka.

16: FYLL I UNDERHÅLLS-/REPARATIONSLOGGEN OCH ÅTGÄRDA
ALLA EV. PROBLEM
Alla poster som antecknats i din underhålls-/reparationslogg under isärtagningen
efter dyket ska granskas och alla berörda delar ska undersökas noggrant igen och
repareras eller bytas ut vid behov. Om du använder delar från din reservdelslåda
så ska detta antecknas, så att du kan beställa ersättningsdelar från din lokala Hollis
PRISM 2-återförsäljare.

BMCL

13: MONTERA BORT SLANGEN MELLAN MUNSTYCKE OCH
MOTLUNGAN, SANERA, HÄNGTORKA
Avlägsna DSV/BOV från loopen och blötlägg den i saneringslösningen (TA INTE bort
BOV:ns gastillförselslang innan du avlägsnat den från saneringslösningen). Sträck ut
alla slangar från T-delen och låt all ev. vätska rinna ur.

14: AVLÄGSNA T-DELAR OCH GASTILLFÖRSELSLANGAR FRÅN
T-DELAR.

Avlägsna gastillförselslangarna från T-delarna (ADV tillförselslang, tillsatsblock för
diluentgas och O2). Avlägsna T-delarna från motlungorna och blötlägg montaget i
saneringslösningen. Häng på tork. I områden med mycket insekter, nattfjärilar och andra
flygande/krälande varelser så kanske du vill täcka över motlungornas öppningar med
något (strumpbyxor eller pappershanddukar) och fästa dem med ett gummiband.
FÖRSIKTIGHET: BLÖTLÄGG INTE T-DELAR MED DE MANUELLA
TILLSATSBLOCKEN FASTSATTA, DÅ DETTA KOMMER ATT FLÖDA
BLOCKEN MED SANERINGSLÖSNING.

15: SANERA MOTLUNGOR, HÄNGTORKA
Avlägsna motlungorna från rebreathern och töm ut ev. kvarvarande vätska genom att
vända dem upp och ned så att vätska kan droppa ut från slangarna. Häll hälften av
saneringslösningen från behållaren i inandningsmotlungan och skaka runt vätskan
inuti motlungan. Häll tillbaka saneringslösningen i behållaren. Häll nu hälften av
saneringslösningen i utandningsmotlungan och skaka runt vätskan inuti motlungan. Håll
motlungan upprätt och drag i motlungans dränering så att lite saneringslösning rinner ut.
Vänd motlungan upp och ned och töm ut saneringslösningen i behållaren igen för vidare
användning eller kassering. Häng motlungorna upp och ned och låt dem dropptorka.
I områden med mycket insekter, nattfjärilar och andra flygande/krälande varelser
så kanske du vill täcka över motlungornas öppningar med något (strumpbyxor eller
pappershanddukar) och fästa dem med ett gummiband.
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16: TÖM OCH HÄNG UPP DYKVÄSTEN/RYGGPLATTA/
HUVUDMONTAGE PÅ TORK I SKUGGAN
Töm ut ev. vatten som kan ha samlats i flytkraftsanordningen och häng sedan
upp dykvästen, huvudet och ryggplattan på tork på en skuggad plats. Ibland så
är det en god idé att sanera insidan av dykvästen innan du hänger den på tork.
För att göra detta så tar du bort inflatorslangen och häller i resten av Steraminelösningen i dykvästens blåsa. Skaka runt den och töm ut. Häng dykvästen på
tork med slangen borttagen. I områden med mycket insekter, nattfjärilar och
andra flygande/krälande varelser så kanske du vill täcka över motlungornas
öppningar med något (strumpbyxor eller pappershanddukar) och fästa dem med
ett gummiband.

17: FYLL I UNDERHÅLLS-/REPARATIONSLOGGEN OCH
ÅTGÄRDA ALLA EV. PROBLEM
Alla poster som antecknats i din underhålls-/reparationslogg under isärtagningen
efter dyket ska granskas och alla berörda delar ska undersökas noggrant igen och
repareras eller bytas ut vid behov. Om du använder delar från din reservdelslåda
så ska detta antecknas, så att du kan beställa ersättningsdelar från din lokala
Hollis PRISM 2-återförsäljare.
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UNDERHÅLL + REPARATIONSLOGG

Ägare: _______________________________ Rapportdatum: ___________
Orsak till underhåll (markera en)
 Fel före dyk
 Underhåll efter dyk
 Förebyggande/schemalagt underhåll

 Utbytta delar

 Orsak

 Delar i behov av service

 Åtgärd

 Observationer funktioner

 Utbytta delar som måste beställas för att slutföra underhållet

Beställningsdatum delar Förväntad leverans:

Signerat:
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DEL 4. AVSNITT 1

UNDERHÅLL + RENGÖRING
SERVICEANLÄGGNING OCH DU

Du måste låta ett Hollis PRISM 2 Servicecenter årligen genomföra en "Full
service" för att bibehålla en säker funktion av din PRISM 2. Du kan upptäcka
att vissa delar behöver åtgärdas innan din schemalagda årliga service. Hollis har
utvecklat en "PRISM 2 Serviceguide för användaren" för att hjälpa användaren
att själv genomföra mindre underhållsarbeten. Den kan laddas ned från www.
Hollisrebreathers.com. FÖRSÖK INTE utföra reparationer utan guiden.
Nedan finns en lista med delar som kräver speciell utbildning, verktyg och
tekniker. Om de kräver service innan det schemalagda årliga servicedatumet
så måste detta utföras av ett Hollis PRISM 2 Servicecenter eller på Hollisfabriken.

DELAR ENDAST PÅ SERVICECENTER

• Magnetventil
• Tryckutjämningsventil magnetventilens kammare
• Heads up-display
• Handledsdisplay
• Piezoelektrisk brytare på Heads up-display
• Elektronikfack inklusive tryckta kretskort
• Förstasteg syre
• Manometer syre
• Räddningsventil (BOV), andrastegets regulator
• Förstasteg diluentgas
• Manometer diluentgas

FÖRSIKTIGHET: FÖRSÖK INTE skruva loss Heads updisplayens kablage från huvudet eller handledsdisplayens kablage
från någon ände. Denna del är inte gängad! Att försöka skruva loss
eller avlägsna något av dessa kablage kommer antingen att förstöra
ledningarna och troligtvis hårdvarans tätningsyta i huvudet eller
handledsdisplayen.
FÖRSIKTIGHET: Att öppna höljet till elektronikfacket eller ett
försök av en icke behörig person att serva delar som endast får
servas av ett Servicecenter kommer att ogiltigförklara garantin.
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RUTINARTAD RENGÖRING

RÖD CO -TÄTNING
2

Nödvändiga verktyg: Inga

Om det fastnar smuts eller absorberande material på packningen, så ska packningen
tas bort från sitt spår och dess yta rengöras med varm tvållösning, sköljas av och
sedan tillåtas lufttorka. Packningen ska kännas "gummiaktig", men inte klibbig. Om
packningen har hårdnat eller har revor eller slitage på ytan så måste den bytas ut.
ANVÄND INT smörjmedel av någon typ på den röda CO -tätningen.
2

HÅLLARE FÖR O -SENSOR
2

Var och en av O -sensorernas tre hållare är fästa med 2 stift som är fastgjutna i
huvudmontaget. De är gjorda av mjukt silikon. Ta bort hållarna från stiften och
rengör dem med en varm tvållösning, skölj av och låt dem lufttorka.
2

Dessa kommer att inspekteras under den årliga servicen för att se om de börjar
hårdna och kommer att bytas ut vid behov. FÖRSÖK INTE reparera en trasig
cellhållare.

KABLAGE FÖR O -SENSOR
2

Nödvändiga verktyg: Inga
Använd en droppe av DeoxIT® Gold GN5 elektronisk kontaktrengöring på
kontakterna och torka bort allt överflöd innan du sätter tillbaka kablaget i huvudet.
Om ledningar eller kontakter är mycket oxiderade, eller om isoleringen börjat
spricka, så ska kablaget bytas ut.

ANDNINGSSLANGAR
Nödvändiga verktyg: Tång för Oetiker-klämmor, stor flaskborste, smörjmedel för
O-ringar.
Efter tio timmar användning så bör du skrubba insidan av motlungans slangar med
en flaskborste och en Steramine™-lösning. Avlägsna först slangen från motlungan
genom att lossa de 2 Oetiker-klämmorna som håller den på plats. Detta försäkrar
att allt av. skräp som skrubbats ur slangen inte ramlar ned i motlungan. Stoppa in
flaskborsten i slangen och placera slangen i hinken med Steramine™-lösningen.
För borsten fram och tillbaka inuti slangen för att skrubba dess insida. Rengör även
hårdvaran för att fästa slangen. Rengör slutligen O-ringen på hårdvaran, O-ringen
spår, samt behandla O-ringen med ett godkänt smörjmedel.
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Nödvändiga verktyg: Inga

MOTLUNGOR + DRÄNERINGAR

Nödvändiga verktyg: Tång för Oetiker-klämmor, stor flaskborste,
smörjmedel, Steramine™, ren torr trasa.
Du kan välja att avlägsna andningsslangen, eller så kan du rengöra den som ett
montage med motlungan. Fyll motlungan med Steramine™ och rengör insidan
noggrant med flaskborsten, var noggrann med att skrubba alla sidorna, botten och
toppen. Lossa på låsskruven till motlungans dränering och låt lite Steramine™lösning rinna ut genom dräneringshålet. Häll ur Steramine™-lösningen från
motlungan och töm motlungans dränering igen.
Om du avlägsnade slangen för att göra rent den, sätt fast slangen igen med Oetikerklämmorna och häng motlungan på tork. Om du hänger motlungorna på tork på
en plats med mycket insekter så rekommenderar vi att du fyller alla motlungan hål
med pappershanddukar. Detta låter lungorna torka på insidan samtidigt om insekter
hålls ute.
För vidare anvisningar om isärtagning, se "PRISM 2 Serviceguide för användaren"
(dok.. # 12-4091).

DSV/BOV INANDNINGSSLANG + BESLAG

Nödvändiga verktyg: Tång för Oetiker-klämmor, stor flaskborste,
tandborste, svamp, smörjmedel, Steramine™

Slangmontaget på DSV/BOV:s inandningssida innehåller backventilen på
inandningssidan och ventilsätet. Innan du rengör slangen så är det viktigt att du
avlägsnar backventilen och sätet. Genom att avlägsna denna del så kan du köra en
flaskborste genom slangen, men ventilen och dess säte kräver en speciell, separat
behandling som beskrivs i nästa avsnitt. För att avlägsna ventilsätet så tar man bort
Oetiker-klämmorna som håller fast ventilsätet och DSV/BOV:s motvikt, dras loss
delen från slangen och lägger dem åt sidan. Placera slangen och armbågen i en hink
med Steramine™-lösning och för flaskborsten fram och tillbaka genom slangen
flera gånger. Avlägsna slangen och lägg den åt sidan för att torka.
Backventilen och ventilsätet är delikata delar som måste rengöras med varsamhet.
Avlägsna O-ringen på ventilkroppens ytterkant och lägg den åt sidan. Använd
en mjuk svamp som blötts med Steramine™-lösning och torka varsamt av
backventilens ovansida, lyft sedan försiktigt bort ventilen från sitt säte och torka av
den på undersidan, samt dess säte.
Rengör O-ringens spår och lägg ventilkroppen åt sidan för att torka. Rengör
O-ringen du tidigare lagt åt sidan, behandla den med smörjmedel och sätt tillbaka
den i sitt spår.
Det är inte nödvändigt att sterilisera motvikten ,men om du vill att din utrustning
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ska glänsa och se ny ut, så kan du blötlägga den i vatten och torka av den med en
ren, torr trasa för att få tillbaka glansen.
När delarna har torkat kan du montera ihop slangarna och beslagen. Försäkra att du
sätter tillbaka 2 klämmor i varje slangkoppling med klämmornas öppningar i 180
graders motsatt vinkel från varandra.
Testa ventilens funktion genom att försöka andas in försiktigt. Du bör se hur
backventilen sluter sig fast mot ventilkroppen, men du ska inte kunna dra in någon
luft. Om ventilen inte tätar så måste montaget bytas ut.

Nödvändiga verktyg: Tång för Oetiker-klämmor, stor flaskborste,
tandborste, smörjmedel, Steramine™

Eftersom det inte finns någon ventil i änden av slangmontaget så behöver du inte
ta isär dess delar för en enkel rengöring. Du kan enkelt placera slangen i en hink
fylld med Steramine™-lösning och rengöra slangens insida med en flaskborste.
FÖRSÖK INTE forcera flaskborsten genom armbågsbeslaget. Använd tandborsten
för att rengöra beslaget.
Om du behöver behandla O-ringen under motvikten, då måste du ta bort de 2
Oetiker-klämmorna och dra loss beslaget från slangen. Lägg motvikten åt sidan.
Avlägsna O-ringen, rengör den och behandla den och dess spår, sätt tillbaka
O-ringen och montera ihop slangen igen.

DSV/BOV (YTVENTIL/RÄDDNINGSVENTIL)
Efter en hel dags dykning så kan DSV/BOV helt enkelt blötläggas i Steramine™lösning och sedan lämnas att torka. Eftersom DSV-trumman öppnas och stängs ofta,
och med tiden blir trög när smörjmedlet försvinner från O-ringarna, så är det alltid
en god idé att serva ventilen vid grundligare rengöring. För vidare anvisningar om
isärtagning, se "PRISM 2 Serviceguide för användaren" (dok. # 12-4091).
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DSV/BOV UTANDNINGSSLANG + BESLAG

SCRUBBER-BEHÅLLARE + KORGFJÄDER
Scrubber-behållaren behöver inte rengöras mer än sköljas med Steramine™lösning, såvida inte absorberande material samlas på det genomskinliga uretanet.
För att ta bort samlingar av absorberande material så torkar du av med vit vinäger
och sköljer med sötvatten.
Bandet av rostfritt stål och de Nelson Sessions-låsen bör vara fria från rost så länge
som de blötläggs i sötvatten efter varje användning. Låsen behöver inte smörjas.
Scrubber-korgens fästdel och fjäder hålls på plats på fjädermontagets skaft med en
nyloc-mutter och en bricka av rostfritt stål. Skaftet är fastgjutet i uretan-behållaren.
Ingen av dessa delar kräver underhåll utöver normal rengöring med sötvatten och
kontroll av att låsmuttern sitter fast ordentligt.

SCRUBBER-KORG

Nödvändiga verktyg: Vit vinäger, hård tandborste

Scrubber-korgen måste rengöras efter varje användning. Beroende på vilken typ
av CO -absorberande material som används, så kan korgens gängor sättas igen av
krossat absorberande material, vilket gör det svårt att skruva fast locket.
2

Om damm från absorberande material klibbar fast i gängorna så kommer materialet
normalt att lösas upp genom att blötlägga gängorna i vit vinäger i ca 15 - 20
minuter. Du kan behöva använda en hård tandborste för att avlägsna kvarvarande
material. Efter rengöring av korgen ska den sköljas noggrant med sötvatten.
Centrumröret kan tas bort om den kräver service eller utbyte. Normalt så finns
det inget behov av att byta ut centrumröret. Det rekommenderas att det lämnas på
plats om det går, utom vid årlig service. Om du behöver avlägsna centrumröret, se
"PRISM 2 Serviceguide för användaren" (dok. # 12-4091).

115 |

FLYTKRAFTSANORDNING
För att hålla din dykväst, vinge och/eller sele i toppskick, följ dessa procedurer, i
ordning, efter varje dykdag:

ALLA ÖVRIGA YTTRE YTOR
Även fast Hollis bara använder sig av de bästa materialen som finns tillgängliga,
så kan UV-strålning, saltvatten och miljöer med mycket klor påverka utrustningen
negativt. Det är därför mycket viktigt att du sköljer av alla komponenter med
sötvatten efter användning och inte i onödan utsätter dem för UV-strålning (lämna
INTE din utrustning på tork eller förvara den direkt i solen). Att följa dessa
rekommendationer kommer att hjälpa till att hålla din PRISM 2 i nyskick.

!
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VARNING: FÖRSÖK ALDRIG RENGÖRA DIN REBREATHER,
ELLER NÅGON ANNAN DEL AV DIN REBREATHER I
EN DISKMASKIN ELLER ANNAN TYP AV MASKIN SOM
ANVÄNDER HÖGTRYCKMUNSTYCKEN MED KALLT, VARMT
ELLER SKÅLLANDE HETT VATTEN.

DEL 4. AVSNITT 2

• Fyll dykvästen med en tredjedel sötvatten genom inflatorns munstycke.
• Fyll den helt, rotera och skaka, för att försäkra en grundlig sköljning inuti.
• Håll den upp och ned och töm ut allt vatten genom munstycket.
• Skölj flytkraftsanordningens utsida noggrant med sötvatten.
• Lagra den delvis uppblåst, skyddad mot direkt solljus på en sval och torr plats.
• Skölj igenom dykvästen regelbundet med en saneringslösning (kan köpas i
dykbutiker) eller Steramine™-lösning för att ta död på alla bakteriehärdar.
• Transportera din dykväst i en vadderad bärväska eller en utrustningsväska,
separerad från vassa föremål (t.ex. dykkniv, harpuner, etc.) som kan punktera
blåsan.
• Du bör även skydda inflatorsystemet från att skadas av tunga föremål (t.ex.
dyklampor, vikter, förstasteg, etc.).
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GODKÄNDA PRODUKTER, KAPACITETER OCH
SPECIFIKATIONER LISTA MED GODKÄNDA
PRODUKTER FÖR ATT ANVÄNDA MED DIN PRISM 2

CO SCRUBBER-MATERIAL
2

Det rekommenderade materialet är Sofnolime® (8-12 mesh). Andra varumärken har inte testats oberoende för att
utvärdera dess prestanda eller hållbarhetstid. Användning av andra varumärken är upp till varje användare och på
dennes ansvar.

BATTERIER
Magnetventil - (2) 9V alkaliska eller 9V litiumbatterier
Handledsdisplay Ver. 1 - (1) AA SAFT LS 14 500 Litium
Handledsdisplay Ver. 2 - (1) AA-storlek (alkaliska, Litium, eller SAFT LS 14 500)
Heads up-display - (1) AA SAFT LS 14 500 Litium

RENGÖRINGSPRODUKTER

!

VARNING: FÖRSÖK ALDRIG RENGÖRA DIN REBREATHER, ELLER NÅGON ANNAN DEL
AV DIN REBREATHER I EN DISKMASKIN ELLER ANNAN TYP AV MASKIN SOM ANVÄNDER
HÖGTRYCKMUNSTYCKEN MED KALLT, VARMT ELLER SKÅLLANDE HETT VATTEN.
Steramine™ 1-G-tablett
Vit vinäger
Crystal Simple Green® eller Dawn™ (eller liknande milt) diskmedel

UNDERHÅLLSPRODUKTER
CRISTO-LUBE® MCG 111
Tribolube 71®
DeoxIT® Gold GN5 Elektrisk kontaktrengöring
Andra produkter som inte är listade kan vara lämpliga för att användas med PRISM 2. Om du vill använda
en specifik produkt så bör du ringa till fabriken för att försäkra att produkten inte innehåller kemiska
komponenter som kan vara skadliga för komponenter inuti rebreathern eller för dykaren.
FÖRSIKTIGHET: Konsultera tillverkarens Materialsäkerhetsdatablad för vidare säkerhetsrekommendationer
gällande dessa material.
Använd aldrig följande produkter eller produktfamiljer på NÅGON del eller yta på PRISM 2 rebreather:
- Produkter som innehåller alkohol, höga halter av klorin, ammoniak, bensin, bensen eller petroleumbaserade
lösningsmedel (som en regel, alla produkter som har suffixet "en".)
- Putsmedel, vax, rengöringsprodukter för bilindustrin.
- Lim, bindande ämnen, plastfyllmedel annat än de som listas i avsnitten "underhåll och felsökning" eller
"godkända produkter" i handboken.
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KOMPONENTKAPACITETER + SPECIFIKATIONER

SCRUBBER HÅLLBARHET

EN 14142 enligt testning:
• 190 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @4°C, 1,6 L/min CO2, 131 fsw/40 msw
• 215 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @ 4°C, 1,6 L/min CO2, 330 fsw/100 msw
• 190 min (0,5 %, SEV CO2) med 8-12 @4°C, 3,0 L/min CO2, 18 fsw/6 msw

TESTAT FUNKTIONSINTERVALL FÖR PRISM 2
100 meters djup
vattentemperatur mellan 4° - 34°C

BEHÅLLARENS KAPACITET

Total kapacitet: 6,6 liter
För att mäta 3,8 liter för att blanda steriliserande ämnen på fältet, fyll behållaren med sötvatten upp till 19
mm full, precis vid botten av låsbandet på behållaren.

MOTLUNGOR

FLASKOR
Flaskornas fyllningskapacitet ombord (standardkonfiguration)
Upp till 80 liter

ANDNINGSSLANGAR

FMCL: 1 1/2” X 15”
BMCL:
Huvud till T-del; 1 1/2” X 12”
T-del till munstycke: 1 1/2” X 15”

SYRESENSORER

Hollis PRISM 2
Analyitical Industries PSR-11-39-MD
Intervall förvaringstemperatur: 0oC - 50oC
Driftspänning: Luft: 8,5-14 mV, 100 %O : 40,6 - 67 mV
2
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FMCL:
3,5 l inandning
3,5 l utandning
Tillval 2,5 l (f.n. endast tillgänglig i USA)
BMCL (i hölje):
3,5 inandning, 3,5 l utandning
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ORDBOK

Absorberande material: kemiskt medium som används för att
avlägsna CO från utandningsgas
2

ADV: automatiska ventil för diluentgas
Räddning/Bailout: extra gastillförselsystem
BOV: räddningsventil
Genombrott: där scrubbern med absorberande material inte
fungerar, där CO inte längre elimineras i lämplig grad
2

Andningsloop: delar av rebreathern där andningsgasen cirkulerar
Frätande cocktail: mycket frätande vätska

(vatten blandat med CO -absorberande material)
2

CCR (CC): rebreather med sluten krets
Diluentgas: en gas som används för andningsvolym och för att
minska syrefraktionen i andningsloopen

DSV: ytventil (dive surface valve)
FO : syrefraktion
2

HP: högtryck
IP: mellantryck
LP: lågtryck
Negativt trycktest: ett test där man utsätter andningsloopen för
ett vakuum för att söka efter läckor

OC: öppen krets
OPV: övertrycksventil
PPO (PO ): syrets deltryck
2

2

Positivt trycktest: ett test som söker efter läckor i
andningsloopen när den är trycksatt

QD: snabbkoppling
WOB: andningsmotstånd
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NOTERINGAR
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