
 
EIENDELER, BRUK OG VEDLIKEHOLD Kap.: 4.8 

MPS C4 booster  
Instruks for bruk 

Side: 1 av 4 
Rev.: 03.07.17 

Ans.: Kompressor 
ansvarlig 

 

TØNSBERG DYKKEKLUBB   
POSTBOKS 56, 3101 TØNSBERG  
Medlem av Vestfold Dykkekrets, Norges Dykkeforbund/C.M.A.S. og Norges Idrettsforbund.  

 

INSTRUKS FOR BRUK AV   
MPS C4 booster 

 
Alle som skal bruke booster må ha minimum Nitrox blender sertifikat og ha godkjent 
internopplæring i bruk av MPS C4 booster.  
Bruker må betale for gass iht  til gjeldende prisliste.  
Internopplæring skal gis av godkjent medlem ved å følge denne instruks og sjekkliste.  
Styret i TDK avgjør hvem som kan gi internopplæring i bruk av klubbens utstyr. 
Booster brukes til deltrykksblanding av Nitrox høyere enn 40% eller fylling av 100% O2.  
Det anbefales å analysere blandingen etter fylling og MÅ gjøres før dykk.  
Klubben har en O2 måler i båten og i skapet men det anbefales å ha sin egen. 
 
Husk! Brannfare – bruk av åpen ild i fyllebua er ikke tillatt. 
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FØR BRUK  
Flasker som skal fylles må være trykkprøvet etter gjeldende regler. Førstegang etter 3 år fra 
produksjonsdato, deretter 2 år 
 
START FYLLING  
1. 

  
Koble til ønsket medie som skal fylles fra O2/Helium (analog manometer)  
Egen adapter for Helium og O2. Til helium brukes den med o2 sammen med den med blå lokk, 
og til O2 brukes den til O2.  
Må være mer enn 5 bar igjen på flaske som skal fylles fra. 
 
2. 

 
Koble til flaske som skal fylles opp med o2/Helium 
(digitalt manometer) 
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3. 

 
Koble til drivgassen. speed adjust ventilen må være lukket før tilkobling. Mellom trykket 
justeres til 8 bar med den blå justeringskruen. 
 
4. 

 
Speed Adjust..(lukket posisjon) 
 
Nå er alle slanger montert. Åpne kran sakte på o2 flaske, så kran på flaske som skal fylles, når 
trykk er utlignet kan farta på boosting justeres forsiktig med speed adjust. NB!: Ikke bruk 
personlig filter når det fylles o2, kun ved topping med kompressor senere! Husk at o2 ikke skal 
fylles fortere enn 5 bar/min 
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ETTER FYLLING 
 
Steng alle kraner, og åpne opp lufteskruen på krana som sitter på enden med digitalt 
manometer. Deretter åpner du speed adjust ventilen helt opp for å lufte ut trykket i systemet. 
Koble ut alle slanger og monter dem på riktig sted i kassa til booster.  
 
Husk å fylle inn i den hvite permen som ligger i skapet, hvor mange liter som er fyllt!  
 
 
 
DELTRYKKSBLANDING 
 
For deltrykksblanding må det brukes personlig filter for å hindre tilbakeslag i kompressor og 
for å sikre at o2 vaskede flasker fortsatt er rene. O2 vask må gjøres hvert år. 

 
 
 
 
 
 
HUSK Å LÅSE DØRA OG LEGGE NØKKEL I NØKKELBOKS ! 
NB!  NB! NB!  
 
Misbruk av booster eller manglende føring i loggbok vil føre til tap av rett til å kunne fylle O2. 
Dette gjelder også om du fyller flaskesett som skulle vært trykkprøvd for mer enn 1 måned siden etter 
norske regler: 3 år etter produksjonsdato og deretter hvert annet år.  
 
Det regnes også som misbruk om du fyller for andre - som ikke har betalt for – eller har gyldig luft- 
eller Nitrox abonnement i klubben.  
 
 
 
Eventuelle feil på utstyr meldes straks til: 
Kompressoransvarlig eller styret. Epost:  tonsbergdykk@gmail.com 

mailto:tonsbergdykk@gmail.com

