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SUOMI

toksia milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Tämän käyt-
töohjeen sisältämien tietojen kopiointi, tallentaminen ja 
välittäminen eteenpäin ilman Kempiltä etukäteen saatua 
lupaa on kielletty.

Merkintä Käyttö

Huomautus Sisältää käyttäjän kannalta erityisen tärkeitä tietoja.

Varoitus Sisältää tietoja tilanteesta, joka voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle tai järjestelmälle.

Vaara Varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuolemanvaaran.

1.3 Vastuuvapauslauseke
Tässä käyttöohjeessa esitetyt tiedot ovat mahdollisimman 
täsmälliset ja kattavat. Kemppi Oy ei ota vastuuta siinä 
mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista. Kemppi 
pidättää itsellään oikeuden tehdä tuotteen tietoihin muu-

RSA 230 -tuloilmansäätimen ansiosta hitsauskypärä voi-
daan liittää paineistettuun hengitysilman syöttöön. Ilman 
virtaus luo ylipaineen maskin sisälle, mikä estää ulkoa tule-
van saastuneen ilman pääsemisen käyttäjän hengitysalu-
eelle ja takaa puhtaan hengitysilman saannin. RSA 230 -yk-
sikön avulla käyttäjä voi säädellä ilman virtausta. Yksikössä 
on myös sisäänrakennettu äänenvaimennin, joka vähentää 

2. Turvallisuus
Lue seuraavat varotoimet huolellisesti ennen tuotteen 
käyttöä.

2.1 Varotoimet 

Vaara:
• On ehdottomasti kiellettyä käyttää Kempin suoja-

varusteiden kanssa mitään muita kuin Kempin omia 
suodattimia, kulutusosia ja varusteita. Jos et noudata 
tätä turvallisuusohjetta, seurauksena voi olla vakava 
henkilövahinko.
Vaara:

• Älä käytä järjestelmää räjähdysherkässä tai myrkylli-
siä kaasuja sisältävässä ympäristössä.

• Älä käytä RSA 230 -yksikössä hapella rikastettua ilmaa 
tai happea. Räjähdysvaara.

• Käytä järjestelmää vain sellaisissa ympäristöissä, jois-
sa tuloletkun vaurioituminen on epätodennäköistä ja 
käyttäjän liikkumista ei rajoita mikään.

• Älä käytä muuta kuin RSA 230 -yksikön mukana toi-
mitettua paineletkua.

• Ilmansyötön paineletkun työskentelypaine enintään 
= 2000 kPa.

• Äärimmäisen kuormittavan työn aikana hupussa voi 
kehittyä alipainetta. Käyttäjä saattaa tuntea, että tu-
loilman määrä jää liian pieneksi, ja yksikön tarjoama 
suoja voi heikentyä.

• Liitä RSA 230 -paineilmasäädin vain hengitysil-
man syöttöjärjestelmään (ilman on täytettävä 
 standardin EN 12021 ehdot). Älä yhdistä RSA 230 -lii-
tintä mihinkään muuhun ilmansyöttöön.

• Älä liitä RSA 230 -paineilmasäädintä hengitysilman 
syöttöjärjestelmään samanaikaisesti muiden laittei-
den kanssa.

• Jos työympäristössä on olemassa riski RSA 230 -pai-
neilmasäätimen liittämisestä ilmansyöttöjärjestel-

paineilmasta aiheutuvaa melua. Yksikköä voidaan käyttää 
Gamma GTH3 SFA/PFA/RFA- ja Beta FA -kypärien kanssa.

1.2 Käyttöohjeen käyttö
Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteiston ensim-
mäistä käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä huomiota turvalli-
suusohjeisiin.

mään, joka ei sovellu hengittämiseen, on laadittava 
RSA 230 -paineilmasäätimen käyttöä koskeva riskien 
arviointi.

• Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että ilman vir-
taus on riittävä.

• Jos RSA 230 -yksikön vähäisen virtausmäärän varoitin 
hälyttää, tuloilman paine ei ole riittävä.  Säädä tuloil-
man paine kohdassa Tekniset tiedot esitetyn arvon 
mukaisesti.

• Jos järjestelmä jostain syystä lakkaa syöttämästä il-
maa, poistu työskentelyalueelta välittömästi.

• Järjestelmän ja hitsauskypärän käyttöä ei suositella 
henkilöille, joilla on parta tai hengitysalueelle ulottu-
vat pitkät hiukset.

• Laitetta käytettäessä on hyvä muistaa, että tuloilman 
hiilimonoksidipitoisuus voi nousta, jos kompressorin 
voiteluöljy palaa ylikuumenemisen ja laitevian seu-
rauksena.

• Ilmansyöttöjärjestelmän paineen on oltava 550 - 600 
kPa.

• Tarkista ennen yksikön kytkemistä tuloilman läh-
teeseen, mitä ja minkä laatuista ilmaa linjassa käy-
tetään. RSA 230 -yksiköissä on käytettävä standar-
din EN 12021 mukaista hengitysilmaa.

• Varmista, että ilmaletku on suojassa kipinöiltä, vaikka 
käyttäisitkin ilmaletkun suojusta.

• Kempin RSA 230 -järjestelmää ja paineilman syöt-
töputkea ei ole F-merkitty, joten niitä ei voi käyttää 
syttymisherkissä ympäristöissä. Ennen käyttöä on 
tehtävä paikallinen riskien arviointi siitä, pitääkö lait-
teiden olla F-merkittyjä.
Huomautus: Jos tässä käyttöohjeessa esitettyjä 
suosituksia ei noudateta, takuu mitätöityy auto-
maattisesti ja laitteiston suojausteho ei välttämättä 
täytä mainittuja standardeja.

1. Yleistä
1.1 Tietoa RSA 230 -yksiköstä
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4. RSA 230 -yksikön käyttö
4.1 Tarkistukset ennen jokaista käyttöä

• Tarkista osien kunto ja vaihda vioittuneet osat.
• Tarkista, että ilmansyöttöjärjestelmän ilmanpaine on 

550 - 600 kPa.
• Testaa ilman virtaus.
• Tarkista, että ilmaletku on liitetty oikein molemmista 

päistä.
• Varmista, että ilma kulkee kypärän hengitysosaan.

4.2 RSA 230 -yksikön kokoaminen
1. Liitä paineletku paineilmalähteestä RSA  230 -yk-

sikköön.
Huomautus: Käytä vain tuotteen mukana toimitet-
tua letkua.

2. Kiinnitä vyö vyötäröllesi. Valjaat ovat saatavana 
lisävarusteena.

3. Yhdistä ilmaletku RSA 230 -yksikköön ja hitsaus-
kypärään.

2.2 Vaatimukset paineilmalle
RSA 230 -yksiköissä on käytettävä standardin EN 12021 mu-
kaista hengitysilmaa. Huomioi seuraavat asiat:

• Hiilidioksidipitoisuus: enintään 500 ppm.
• Hiilimonoksidipitoisuus: enintään 15 ppm.

Suurin ilman kosteuspitoisuus: 50 mg/m³, kun 
nimellispaine on 1 – 20 MPa. Tuloilman kosteutta on 
valvottava, jotta yksikkö ei pääse jäätymään.

3. Osat 1

1. Hitsauskypärän ilmaletku
2. Ilmaletkun liitin
3. Vaihdettava äänenvaimennin
4. Paineletkuliitäntä
5. Vähäisen virtausmäärän varoitin (hälytys, kun vir-

taus on 160 l/min)
6. Virtauksen säätönuppi

4.3 Ilman virtauksen testaus 2

1. Liitä paineletku paineilmalähteestä RSA  230 -yk-
sikköön.

2. Liitä virtausmittari RSA 230 -yksikköön. Varmista, 
että mittari on liitetty oikein ja että se on pysty-
asennossa.

3. Tarkista, että virtausmittarin sisällä oleva pallo 
nousee vihreälle alueelle.

5. Päivittäinen huolto
Kemppi suosittelee puhdistamaan RSA 230 -yksikön jokai-
sen käyttökerran jälkeen.

• Puhdista laite miedolla saippualla, haalealla vedellä 
ja pehmeällä liinalla.

• Huuhtele ilmaletku tarvittaessa puhtaalla vedellä.
• Kuivaa huolellisesti, ennen kuin asetat sen takaisin 

paikalleen.

 
Huomautus:

• Puhdista RSA 230 -yksikkö aina ulkona tai tilassa, jos-
sa on hyvä ilmanvaihto. Ota huomioon, että laitteen 
päällä voi olla haitallista pölyä.

• Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita sisältäviä 
puhdistusaineita.

6. Varastointi
Säilytä RSA 230 -yksikköä -20...+50 celsiusasteen lämpötilassa ja alle 80 prosentin suhteellisessa kosteudessa. Alkupe-
räisessä avaamattomassa pakkauksessa olevan tuotteen varastoitavuusaika on kaksi vuotta. Tuotteen voi väliaikaisesti 
kuljettaa pois kohteesta ja takaisin, kunhan yksiköitä säilytetään kuivassa kuljetuslaatikossa.

Huomautus: Äänenvaimentimella on rajattu käyttöikä, joka on esitetty sen tarrassa:

Käyttöikä Voimassaolon päättymispäivä

7. Vianetsintä
Vika Todennäköinen syy Suositeltu toimenpide
Yksikkö ei toimi. Vika paineilman syötössä. Tarkista paineilman syöttö.

Letkun vaurio. Tarkista, ovatko liitäntäletkut vioittuneet ja vaihda ne 
tarvittaessa.

Yksikkö ei 
tuota riittävää 
ilmavirtaa.

Ilmaletku tai -kanava on 
tukkeutunut.

Tarkista osat ja poista mahdollinen tukos.

Äänenvaimennin on tukkeutunut. Vaihda äänenvaimennin.

Ilmaa virtaa vuotokohdista. Tarkista kaikki tiivisteet ja liitännät.
Tarkista, onko letku vaurioitunut ja onko siinä vuotoja.

Pressure Flow Control -yksikön läppä 
on tukkeutunut.

Vaihda läppä.
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10. Laitteen hävittäminen

Huomautus: Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitetta kotitalousjätteen mukana!

Kun laitteen ja sen tarvikkeiden käyttöikä päättyy, hävitä ne kansallisten ja paikallisten säädösten mukaises-
ti. Laitteessa on osia, jotka sisältävät ympäristölle haitallisia tai vaarallisia materiaaleja.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2012/19/EU ja tiettyjen vaarallisten aineiden 
käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun EU-direktiivin 2011/65/EU ja niihin liittyvien 
kansallisten lakien mukaisesti käytöstä poistettu sähkö- ja elektroniikkalaite on kerättävä erikseen ja pa-
lautettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelypaikkaan. Laitteen omistaja on velvollinen toimittamaan käytöstä 
poistetun laitteen viranomaisen tai Kemppi-edustajan osoittamaan alueelliseen keräyspisteeseen. Noudat-
tamalla näitä EU-direktiivejä edistät ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyviä asioita.

SUOMI

8. Tekniset tiedot
Malli RSA 230

Vastaavuus Asetus  (EU) 2016/425 
Henkilösuojaimia koskeva asetus 2016/425, sellaisena kuin se on saatettu 
osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä ja muutettuna

Standardien vastaavuus EN 14594:2018

• Gamma GTH3 -kypärän kanssa: 3B-luokka
• Beta FA -kypärän kanssa: 2B-luokka

AS/NZ 1706:2012

Tyyppitarkastettu: FORCE Certification A/S, Ilmoitetun tarkastuslaitoksen nro 0200 
Park Alle 345, DK-2605 Brøndby (Moduulit B & D).  

AS/NZS: SAI Global Certification Services Pty Limited 680 George Street, 
Sydney NSW 2000, GPO Box 5420 Sydney NSW 2001.
UKCA: CCQS UK Ltd., Hyväksytyn tarkastuslaitoksen nro 1105. 
5 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, UK (Moduulit B & D).

Quality assurance of the 
production process (moduuli D)

SAI Global Assurance Services Ltd. Partis House Ground Floor Davy Avenue, 
Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ, UK. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen numero 
2056

Ilman virtaus vähintään 160 l/min

Ilman virtaus enintään 400 l/min

Paineletkun pituus 10 - 30 mm (Paineletkuja ei saa liittää toisiinsa.)

Vaadittava tuloilman paine 550-600 kPa

Yksikön, letkun ja vyön paino 1 600 g

Vyön pituus Enintään 125 cm

Valmistaja Kemppi Oy, Kempinkatu 1, P.O. BOX 13, 15801 Lahti, Finland

9. Tilauskoodit
Osa Koodi

RSA 230 SP011617

RSA 230 -säädin SP012857

RSA 230 -yksikön äänenvaimennin   SP011735

RSA 230 -yksikön ilmaletkun liitin SP011227

Paineletku: 

10 m SP013848

20 m SP013849

30 m SP013850

Gamma-ilmaletku SP012253

Valjaat SP011894

Virtausmittari SP012492

Letkun suojus SP010788

Nahkavyö SP010243
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