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Bodyguard® 7000Sistem de monitorizare electronică1 Informaţii legate de siguranţă
– Înaintea utilizării produsului, citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de 

utilizare şi instrucţiunile de utilizare ale produselor aparţinătoare.
– Respectaţi întocmai instrucţiunile de utilizare. Utilizatorul trebuie să 

înţeleagă integral instrucţiunile şi să le urmeze întocmai. Produsul 
poate fi utilizat numai în scopul specificat în secţiunea Utilizare 
conform destinaţiei (vezi secţiunea 3.4).

– Nu aruncaţi instrucţiunile de utilizare. Asiguraţi-vă că utilizatorii 
păstrează şi folosesc în mod corespunzător instrucţiunile.

– Acest produs poate fi utilizat numai de către personalul instruit şi 
specializat.

– Respectaţi reglementările locale şi naţionale referitoare la acest 
produs.

– Numai personalul instruit şi specializat are dreptul să execute 
verificarea, repararea şi mentenanţa produsului în conformitate cu 
instrucţiunile de utilizare şi manualul tehnic.
Efectuarea lucrărilor de mentenanţă care nu sunt descrise în 
instrucţiunile de utilizare sau în manualul tehnic de utilizare este 
permisă numai de către Dräger, respectiv de către personalul de 
specialitate instruit de Dräger.
Dräger recomandă încheierea unui contract de service cu firma 
Dräger.

– Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii, utilizaţi numai piese şi 
accesorii originale Dräger. În caz contrar, funcţionarea corectă a 
produsului ar putea fi afectată în mod negativ.

– Nu utilizaţi produsele defecte sau incomplete. Nu aduceţi modificări 
produsului.

– Informaţi firma Dräger în cazul unor erori sau defecţiuni ale 
produsului sau ale pieselor produsului.

2 Convenţii în acest document
2.1 Semnificaţia indicaţiilor de avertizare
Următoarele indicaţii de avertizare se utilizează în acest document 
pentru a avertiza utilizatorul despre pericolele posibile. Semnificaţiile 
indicaţiilor de avertizare sunt definite după cum urmează:

2.2 Convenţii tipografice

2.3 Mărci înregistrate

Mărcile enumerate sunt înregistrate numai în anumite ţări şi nu neapărat 
în ţara în care se vinde acest material.

2.4 Prescurtări

3 Descriere
3.1 Privire de ansamblu asupra produsului
Dräger Bodyguard® 7000 (Fig. 1) este un sistem de monitorizare 
electronică cu un DSU integrat. Sistemul oferă informaţii vizuale şi 
auditive despre starea aparatului de respiraţie. LED-urile din panoul LED 
și ecranul LCD al interfeței cu utilizatorul furnizează semnale vizuale (Fig. 
2). Semnalele sonore sunt emise de către soneria electronică din 
interfaţa cu utilizatorul. Semnalele sonore sunt uşor de recunoscut având 
modele de sunet variabile pentru a face distincţie între diferitele tipuri de 
alarmă.

Produsul este configurat ca versiune button (Bodyguard® 7000) sau 
versiune tally (Bodyguard® 7000T). Diferenţa principală dintre tipurile de 
versiuni este funcţionalitatea unităţii de semnalizare a pericolului. 

Versiunea button poate fi folosită cu senzorul de mişcare al alarmei 
automate de pericol dezactivat. Versiunea tally poate fi folosită doar cu 
senzorul de mişcare activat.

Fig. 1 Bodyguard® 7000

Fig. 2 Interfaţă cu utilizatorul

3.2 Descrierea caracteristicilor
3.2.1 Unitate de alimentare
Unitatea de alimentare se conectează la modulul de presiune pentru a 
alimenta sistemul de monitorizare electronică. Tipurile de unităţi de 
alimentare disponibile pentru Bodyguard® 7000 au 5 baterii înlocuibile de 
1,5 V sau o singură baterie reîncărcabilă de 6,5 V.

Detalii suplimentare referitoare la unitatea de alimentare şi la modul de 
folosire al fiecărui tip se găsesc în informaţiile de mentenanţă (vezi 
secţiunea 6.5).

3.2.2 Interfaţă cu utilizatorul
Interfaţa cu utilizatorul are un ecran LCD care arată presiunea din butelie, 
timpul până la activarea fluierului şi alte informaţii legate de funcţionare. 
Ecranul are o lumină de fundal care se aprinde la apăsarea unui buton al 
interfeţei cu utilizatorul, la activarea unei alarme sau la apariţia unui 
mesaj de stare pe ecran. Panoul LED are un LED verde, două LED-uri 
albastre şi două roşii care luminează sau clipesc pentru a oferi informaţii 
legate de funcţionare.

Butoanele de apăsare din dreapta şi din stânga se folosesc pentru 
controlarea caracteristicilor de funcţionare a sistemului electronic. 
Funcţiile de buton sunt descrise, dacă este cazul, în aceste instrucţiuni 
de utilizare.

O sonerie integrată emite semnale sonore pentru a informa utilizatorul 
despre alarmele aparatului de respiraţie şi mesajele de stare. Modelele 
de sunet includ alarme continue şi tonuri simple şi multiple. Soneria 
foloseşte fantele de pe tally ca şi camere de amplificare pentru a emite 
alarme clare şi tari.

3.2.3 Monitorizarea presiunii buteliei
Modulul de presiune este conectat la sistemul pneumatic al aparatului de 
respiraţie prin furtunul de înaltă presiune. Sistemul de monitorizare 
electronică afişează presiunea buteliei şi TTW şi emite semnale de 
alarmă la nivelele de presiune prestabilite.

Timp până la fluierare
TTW este timpul calculat în minute până la activarea alarmei EOST. 
Pentru calcularea şi afişarea TTW sistemul foloseşte presiunea buteliei 
de aer a aparatului de respiraţie şi rata actuală de consum a purtătorului. 
Se face un calcul iniţial folosind o rată de consum implicit de 40 L/min. 
Calculul se actualizează odată pe secundă ţinând cont de rata actuală de 
consum a purtătorului (în calcul se foloseşte o rată minimă de consum de 
40 L/min).

La presiunea prestabilită porneşte alarma EOST (vezi secţiunea 4.2.3). 
Aproximativ în acelaşi timp porneşte şi fluierul mecanic de pe aparatul de 
respiraţie.

Alarmă de retragere
Alarma de retragere este un protocol alternativ de avertizare care este 
disponibil dacă este valabil în ţara de utilizare (vezi secţiunea 4.5.5).

3.2.4 Unitate de semnalizare a pericolului
DSU emite alarme de pericol automate şi manuale. Alarma de pericol 
automată foloseşte un senzor de mişcare integrat şi un cronometru 
pentru a măsura timpul în care utilizatorul stă nemişcat cu scopul de a 
indica faptul că purtătorul poate fi inconștient sau prins. Senzorul de 
mişcare activează o prealarmă şi o alarmă completă la intervale 
prestabilite când purtătorul nu se mişcă suplimentar faţă de mişcarea 
normală de respiraţie. Alarma de pericol manuală se activează prin 
apăsarea butonului de alarmă manual pentru a chema ajutor sau 
asistenţă. Timpii de activare alarmă se găsesc în secţiunea 9, iar 
modelele de alarmă în secţiunea 4.2.3.

Un neajuns al alarmei de pericol automate este că senzorul de mişcare 
detectează mişcările sau vibraţiile la care purtătorul este expus. Dacă 
purtătorul stă nemişcat pe o platformă în mişcare (de ex. un aparat aflat 
în mişcare sau vibraţie) s-ar putea ca alarma de pericol automată să nu 
se activeze.

3.3 Funcţii şi echipamente opţionale
3.3.1 Dräger PC Link
Dräger PC Link este un dispozitiv de comunicare RF şi o aplicaţie 
software care poate citi şi configura sistemul de monitorizare electronică 
Dräger. Setările și parametrii configurabili includ modele de alarmă, 
nivele de avertizare, cronometrări și opțiuni de pornire (vezi 
secțiunea 4.4.3). Informaţiile care pot fi citite includ detaliile de 
identificare ale produsului, versiunile firmware şi un datalog (vezi 
secţiunea 3.3.2).

PC Link poate citi şi scrie informaţii pe cardurile ID de utilizator care sunt 
disponibile de la Dräger pentru a fi folosite cu Bodyguard® 7000 (vezi 
secţiunea 4.5.2). Pentru informaţii suplimentare consultaţi instrucţiunile 
de utilizare PC Link sau luaţi legătura cu Dräger.

 Setările specificate în aceste instrucțiuni de utilizare (presiuni, modele 
de alarmă, opțiuni de pornire etc.) sunt setările implicite de configurare 
pentru Bodyguard® 7000.

3.3.2 Datalog
Datalog este un jurnal al istoricului evenimentelor care este înregistrat 
automat în memoria sistemului. Datalog stochează aproximativ 20 de ore 
din cele mai recente evenimente ale sistemului (bazate pe utilizarea 
operațională tipică a sistemului și intervalul implicit de înregistrare 
datalog de 20 de secunde). Datalog poate fi descărcat și vizualizat 
folosind Dräger PC Link.

3.3.3 Telemetrie (Dräger PSS® Merlin®)
Dräger PSS® Merlin® este un sistem de telemetrie care poate fi folosit cu 
sistemele de monitorizare electronică Dräger. Când este montat, sistemul 
de telemetrie se foloseşte pentru monitorizarea și controlul purtătorilor de 
aparate de respirație care participă la un incident. Sistemul de telemetrie 
utilizează comunicații radio pentru a transmite semnale de stare și 
informații între purtătorii de aparate de respirație participanţi și un bord de 
control a datelor externe intrate sau un sistem software. Pentru informaţii 
suplimentare consultaţi instrucţiunile de utilizare PSS® Merlin® sau luaţi 
legătura cu Dräger.

3.3.4 Head-up display
Dräger FPS® 7000 HUD este un ecran fără fir de afișare a datelor la 
nivelul capului, care poate fi folosit cu sistemele de monitorizare 
electronică Dräger. HUD este un dispozitiv cu baterie care se potriveşte 
în mască și are LED-uri care afișează presiunea buteliei aparatului de 
respiraţie și informațiile despre starea bateriei. Pentru informaţii 
suplimentare consultaţi instrucţiunile de utilizare FPS® 7000 HUD sau 
luaţi legătura cu Dräger.

3.4 Scopul utilizării
Bodyguard® 7000 este destinat pentru a fi utilizat ca un sistem de 
monitorizare electronică la aparate de respiraţie Dräger compatibile. 
Sistemul de monitorizare furnizează informații precise despre presiunea 
buteliei și timpul rămas și activează semnalele de alarmă la presiuni 
critice. DSU integrat emite semnale de alarmă clare, distincte și ușor de 
recunoscut, care indică imobilizarea purtătorului sau un apel pentru 
ajutor sau asistenţă.

3.5 Utilizare în atmosfere potenţial explozive
Bodyguard® 7000 este testat ca adecvat pentru utilizarea în atmosfere 
potențial explozive. Subansamblurile electronice sunt certificate ATEX. 
Toate combinațiile sunt potrivite pentru utilizarea în zonele periculoase 
până la și inclusiv zona 0 și zona 20.

3.6 Informaţii despre aprobare
Standardele, normele și directivele europene conform cărora este 
aprobat acest produs sunt specificate în declarația de conformitate (vezi 
declarația de conformitate sau www.draeger.com/product-certificates).

Simboluri de 
avertizare

Cuvânt de sem-
nalizare

Consecinţe în caz de nerespectare

AVERTISMENT Indică o situaţie periculoasă potenţi-
ală. Dacă aceasta nu este evitată, pot 
apărea decesul sau răniri grave.

ATENŢIE Indică o situaţie periculoasă potenţi-
ală. Dacă aceasta nu sunt evitate, pot 
apărea răniri grave. Poate fi utilizată şi 
ca avertisment împotriva utilizării inco-
recte.

NOTĂ Indică o situaţie periculoasă potenţi-
ală. Dacă aceasta nu sunt evitate, pot 
apărea daune materiale asupra pro-
dusului sau mediului înconjurător.

► La instrucţiunile privind siguranţa care indică modalităţile posibile 
de evitare a pericolului se foloseşte un triunghi.

La observaţii şi informaţii suplimentare utile se foloseşte un sim-
bol informare.

1. Paragrafele numerotate arată că informaţia este secvenţială.

– Paragrafele marcate cu liniuţă arată că informaţia este nesecven-
ţială.

Marcă Proprietarul mărcii
Bodyguard® Dräger
Duracell® Duracell U.S. Operations, Inc.
FPS® Dräger
Merlin® Dräger
PSS® Dräger

Abreviere Explicaţie
DSU Unitate de semnalizare a pericolului
EOST Sfârşitul timpului de serviciu
HUD Head-up display
ID Identitate
LED Diodă electroluminiscentă
LCD Afişaj cu cristale lichide
RF Radiofrecvenţă
TTR Timp până la retragere
TTW Timp până la fluierare

41
13

7

1 Interfaţă cu utilizatorul
2 Cablu de conectare
3 Suport baterie de rezervă (nefolosit la Bodyguard® 7000)
4 Modul de presiune
5 Unitate de alimentare
6 Furtun de înaltă presiune
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7 Presiune butelie
8 Buton din dreapta
9 TTW în minute
10 Tally
11 Panou LED
12 Buton de alarmă manual
13 Ecran LCD
14 Buton din stânga
15 Segmente radiale
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Pe lângă acestea produsul este conform cu următoarele reglementări.
– Aprobare DSU: BS 10999:2010 (specificațiile unităţilor de 

semnalizare a pericolului - DSU - pentru serviciile de pompieri şi 
salvare). Produsul este conform cu acest standard numai atunci când 
este configurat ca o versiune tally.

– Conformitate RF: EN 61000-4-3 CE şi 30 V/m la ISO 11452 partea 2.

3.7 Marcarea produsului şi simboluri
3.7.1 Număr de serie
Numărul de serie al produsului este marcat pe modulul de presiune și pe 
interfața cu utilizatorul în format BRMY-1234 LL/AA, unde LL/AA sunt 
luna și anul de fabricație. Modulul de presiune are un sufix suplimentar 
de 5 cifre, care este numărul de serie al unității transmițătoare interne 
HUD.

3.7.2 Simboluri de pe ecranul LCD

4 Funcţionarea
4.1 Pregătirea pentru utilizare

NOTĂ
Ecranul LCD are un ecran extern de sacrificiu, care este un ecran 
transparent detașabil. Ecranul de sacrificiu poate fi prevăzut cu un înveliş 
de protecție subțire şi flexibil. Înainte de prima utilizare îndepărtați acest 
înveliş. Nu îndepărtaţi ecranul de sacrificiu.

1. Efectuaţi o inspecţie vizuală (vezi secţiunea 6.2).
2. Asamblați și pregătiți aparatul de respirație pentru utilizare așa cum 

este descris în instrucțiunile de utilizare a produsului.
– Când se recomandă efectuarea testării funcționale a aparatului de 

respirație efectuați testarea funcțională a sistemului 
Bodyguard® 7000 (vezi secţiunea 6.3).

3. Echipaţi aparatul de respirație așa cum este descris în instrucțiunile 
de utilizare.
– Când robinetul buteliei este deschis se rulează secvențele de 

autotest și pornire iar apoi sistemul trece la modul activ.
4. Alarmă de pericol automată DSU:

– Versiune tally: demontaţi tally pentru a activa senzorul de 
mişcare.

– Versiune button: demontaţi tally dacă este nevoie de senzorul de 
mişcare.

4.2 În timpul utilizării
4.2.1 Funcţii utilizator

 Toate dispozitivele electronice pot suferi o pierdere temporară a 
funcţiei dacă sunt supuse unui nivel ridicat de radiaţii RF. Sistemul 
funcţionează fără o pierdere de performanţă sau pierdere a funcţiei odată 
ce radiațiile RF au fost eliminate.

– Verificaţi regulat ecranul LCD pentru a confirma presiunea din butelie 
şi TTW.
– Presiunea din butelie şi TTW sunt indicate digital pe ecranul de 

funcţionare normal (Fig. 3). Prin segmentele radiale de pe ecran 
se indică şi presiunea aproximativă a buteliei.

Fig. 3 Ecran de funcţionare normal

– Pentru a apela la ajutor sau asistență de urgență apăsați butonul de 
alarmă manual .

– Pentru a aprinde lumina de fundal a ecranului apăsați și eliberați rapid 
butonul din stânga sau din dreapta.
– Apăsând butonul din dreapta derulați și toate informațiile ID 

stocate ale utilizatorului.

4.2.2 Alarme şi mesaje de stare

 AVERTISMENT
Utilizatorii trebuie să se afle într-o zonă sigură înainte ca alarma EOST şi 
fluierul mecanic să se activeze.
► Dacă în timpul unei operațiuni se declanșează avertizări, evacuați 

imediat către o zonă sigură.

– LED-ul verde de pe interfața cu utilizatorul clipește în fiecare secundă 
pentru a indica modul activ.

– Dacă prealarma senzorului de mișcare se activează și aceasta nu 
este necesară, mutați interfața cu utilizatorul pentru a anula alarma. 
Nu folosiţi butoanele pentru a opri prealarma.

– Dacă alarma completă a senzorului de mișcare se activează anulați 
alarma astfel:
– Versiune tally: montaţi tally. Cu tally montat sistemul nu este în 

mod activ. Acesta este un mod nefuncțional și nu este afișat 
timpul până la fluierare.

– Versiune button: apăsaţi simultan și țineți apăsate butoanele din 
stânga și din dreapta până la oprirea alarmei.

– Dacă se afişează baterie slabă  sau eroare baterie  sună un ton 
de alarmă la fiecare 9 secunde.
– Atunci când bateria slabă este indicată pentru prima dată, este 

posibil să utilizați aparatul de respirație în condiţii de siguranţă 
pentru până la 2 ore. Cu toate acestea, Dräger recomandă ferm 
înlocuirea bateriilor sau reîncărcarea unităţii de alimentare cu 
prima ocazie (vezi 6.5).

– Dacă se afişează eroare baterie, deplasați-vă imediat într-o zonă 
sigură.

4.2.3 Modele de alarmă
Modele de prealarmă
De la interfaţa cu utilizatorul se emite o alarmă cu volum crescător în 3 
tonuri, iar lumina de fundal a ecranului LCD clipește.

Modele de alarmă completă
De la interfața cu utilizatorul se emite o alarmă repetitivă sub forma unui 
ton sonor înalt, iar LED-urile roșii și albastre de pe interfața cu utilizatorul 
clipesc.
– Pe durata alarmei de pericol automate se afişează simbolul .
– Pe durata alarmei de pericol manuale se afişează simbolul .

Modele de alarmă EOST
De la interfața cu utilizatorul se emite o alarmă intermitentă cu sunet înalt. 
LED-urile roșii și albastre de pe interfața cu utilizatorul clipesc și un 
sector din stânga ecranului LCD clipește roșu. Aproximativ în acelaşi 
timp porneşte şi fluierul mecanic de pe aparatul de respiraţie.

4.2.4 Telemetrie şi alarmă de retragere
Simbolurile utilizate în timpul telemetriei (PSS® Merlin®) și al funcţionării 
alarmei de retragere sunt prezentate în secțiune 3.7.2.
– Pentru descrierea funcționării și a simbolurilor alertei de retragere 

consultaţi secţiunea 4.5.5.
– Pentru descrierea funcţionării şi a simbolurilor telemetriei consultaţi 

instrucţiunile de utilizare PSS® Merlin®.

4.3 După utilizare

 AVERTISMENT
Dezechiparea aparatului de respiraţie într-un mediu de respirație 
periculos este riscantă.
► Nu dezechipaţi aparatul de respiraţie înainte de a vă afla într-un 

mediu în care puteţi respira în siguranţă.

1. Dezechipați aparatul de respirație după cum este descris în 
instrucțiunile de utilizare furnizate cu aparatul de respirație.

2. Opriţi sistemul electronic (vezi secţiunea 4.4.5).
3. Efectuați sarcinile de după utilizare detaliate în tabelul de întreţinere 

(vezi secțiunea 6.1).

4.4 Principalele funcţii de operare
4.4.1 Secvenţe de autotest şi pornire
Sistemul pornește atunci când este montată unitatea de alimentare, când 
este apăsat butonul din stânga, când este îndepărtat tally sau când 
sistemul pneumatic este presurizat. De fiecare dată când acesta 
pornește (cu sau fără butelie de aer montat) se rulează secvențele de 
autotest și pornire.

4.4.2 Autotest
În timpul autotestului sună tonurile de alarmă, LED-urile și ecranul clipesc 
şi se rulează secvența de pornire.
– În cazul unui autotest reuşit sistemul trece în modul activ (vezi 

secţiunea 4.4.4).
– În cazul unui autotest eşuat se vor afişa următoarele defecţiuni.

– Ecranul afişează o cruce  şi un cod de defecţiune. Notaţi codul 
de defecţiune şi luaţi legătura cu Dräger.

– Ecranul afişează baterie slabă  sau eroare baterie  şi se 
stinge. Pentru soluţii consultaţi remedierea defectelor 
(secţiunea 5).

4.4.3 Secvenţa de pornire
Secvența de pornire oferă informații și opțiuni pentru utilizator de fiecare 
dată când sistemul pornește. Sistemul poate fi configurat folosind Dräger 
PC Link (vezi secţiunea 3.3.1) şi în timpul pornirii vor apărea numai 
opţiunile şi informaţiile preconfigurate.

Secvenţa de pornire implicită
Secvența de pornire prezentată în această secțiune este setarea 
implicită pentru Bodyguard® 7000.
1. Pe măsură ce sistemul efectuează autotestul se afişează simbolul de 

aşteptare  iar după acesta simbolul reuşit .

2. Se afişează simbolul tipului de butelie  sau  şi se arată tipul 
buteliei selectate. Dacă în memoria sistemului sunt stocate mai multe 
tipuri de butelii, utilizatorul poate selecta butelia necesară dintre 
opțiunile disponibile (vezi secţiunea 4.5.3).

3. Se afişează testul de scurgere electronic  pentru a permite 
utilizatorului verificarea aparatului de respiraţie cu privire la scurgeri 
(vezi secţiunea 6.3.1).

4. Se afişează senzor mişcare activat  sau dezactivat  pentru a 
indica starea senzorului de mişcare al alarmei de pericol automate.

Alte opţiuni de pornire configurabile
– ID utilizator  permite încărcarea informațiilor despre purtător de pe 

cardul ID utilizator în memoria sistemului (vezi secţiunea 4.5.2).
– Starea bateriei  arată starea de încărcare a unităţii de alimentare 

prin intermediul segmentelor radiale de pe ecranul interfeţei cu 
utilizatorul. Starea bateriei mai este denumită şi „indicator de nivel”.

– Reducere volum alarmă  permite utilizatorului selectarea alarmelor 
cu volum redus pentru operarea într-un spațiu restrâns, cum ar fi un 
costum de protecție chimică sau un atelier de reparații (vezi 
secţiunea 4.5.4).

4.4.4 Modul activ
Modul activ este modul de funcţionare principal al sistemului de 
monitorizare electronică. Când sistemul este în modul activ atunci 
funcţiile de avertizare şi monitorizare electronică sunt operaţionale. 
Modul activ este indicat prin următoarele.
– Se afişează pe interfaţa cu utilizatorul ecranul de funcţionare 

normal (Fig. 3).
– LED-ul verde de pe interfața cu utilizatorul clipește în fiecare 

secundă.

 Dacă tally este încă montat la versiunea tally sistemul nu este în mod 
activ. Acesta este în mod nefuncţional: TTW nu este afişat pe ecranul 
LCD dar presiunea buteliei este afişată.

4.4.5 Oprirea sistemului electronic
Sistemul nu poate fi oprit decât dacă presiunea buteliei indicată pe 
interfața cu utilizatorul este sub o valoare prestabilită. Închideți robinetul 
buteliei și aerisiți complet sistemul pneumatic înainte de a încerca oprirea 
acestuia.

Versiunea tally
– După o folosire normală cu tally demontat: remontaţi tally.
– Dacă sistemul a fost activat cu tally montat (de ex. în timpul testării 

funcţionale): apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul din stânga până când 
simbolul de revenire  se afişează momentan, apoi eliberaţi imediat 
butonul.

Versiunea button
– Apăsați și ţineţi apăsate butoanele din dreapta și din stânga până 

când afişajul se goleşte, apoi eliberați imediat butoanele. Dacă tally a 
fost demontat, remontaţi tally.

4.5 Funcţii suplimentare de pornire şi operare
4.5.1 Generalităţi
Funcțiile din această secțiune sunt disponibile numai dacă sunt 
preconfigurate în sistem. Mai multe informații despre setările și 
caracteristicile configurabile se găsesc în secțiunea 3.3.1.

4.5.2 ID utilizator (derulare date)
Informațiile despre purtător (de ex. numele utilizatorului, numele brigăzii 
și numărul stației) pot fi încărcate de pe cardul ID utilizator în memoria 
sistemului. Odată ce informațiile sunt stocate apăsarea butonului din 
dreapta în timpul utilizării derulează informațiile pe ecran. Viteza de 
derulare poate fi configurată folosind Dräger PC Link (vezi 
secţiunea 3.3.1).

Încărcare informaţii de pe un card ID utilizator
1. Țineți cardul ID utilizator în partea din spate a interfeței cu utilizatorul, 

direct în spatele ecranului.
2. Apăsaţi butonul din stânga pentru a activa secvenţa de pornire.
3. Când se afişează simbolul ID utilizator  apăsaţi butonul din stânga 

înainte ca toate segmentele radiale să se stingă.
– Ecranul se luminează scurt şi sistemul încarcă datele de pe cardul 

ID utilizator în memoria sistemului.
– Când încărcarea datelor este finalizată se afişează simbolul 

bifat .
4. Apăsați și eliberați butonul din dreapta pentru a verifica dacă datele 

încărcate sunt corecte.
– ID utilizator se derulează de la dreapta la stânga pe ecran.

5. Dacă informaţiile sunt incomplete sau inexacte repetaţi procedura.
6. Dacă este necesar opriţi sistemul electronic (vezi secţiunea 4.4.5).

4.5.3 Selectarea buteliei
Dacă în memoria sistemului sunt stocate mai multe tipuri de butelii atunci 
în timpul pornirii utilizatorul poate selecta tipul necesar de butelie după 
cum urmează.
1. Apăsaţi butonul din stânga pentru a activa secvenţa de pornire.
2. Când se afişează simbolul tipului de butelie Când se afişează 

simbolul tipului de butelie  sau  apăsaţi butonul din stânga înainte 
ca segmentele radiale să se stingă.

Simboluri generale
Baterie slabă Apăsare buton din dreapta

Eroare baterie sau încărcare Aşteptare

Baterie încărcată Cronometrare test de scurgere

Presiune scăzută în butelie Test de scurgere reuşit / aeri-
sire sistem

Alarmă de pericol manuală Test de scurgere eşuat

Alarmă de pericol automată ID utilizator

Reuşit sau finalizat Tip butelie - Simplă

Eşuat sau anulat Tip butelie - Dublă

Efectuare test de scurgere Resetare sau revenire

Deschidere robinet Reducere volum alarmă

Închidere robinet Mod PC Link

Simboluri telemetrie
Comunicare activă Defecţiune

Comunicare pierdută Evacuare

Retragere voluntară

Simboluri alarmă de retragere
TTR Punct de sosire

Retragere
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– Pe ecran se afișează următorul tip de butelie stocat și segmentele 
radiale se sting în sens orar.

– Mărimea şi presiunea buteliei se afişează alternativ pe ecran (Fig. 
4 arată o butelie de 9,0 litri şi 300 bar).

Fig. 4 Ecran selectare butelie

3. Înainte de stingerea segmentelor radiale apăsați butonul din dreapta 
pentru derularea tipurilor de butelii stocate.

4. Când este afişat tipul de butelie necesar apăsați imediat butonul din 
stânga pentru a confirma selecția.
– Secvenţa de pornire reporneşte şi în timpul secvenţei se afişează 

tipul de butelie selectat.
5. Dacă este necesar opriţi sistemul electronic (vezi secţiunea 4.4.5).

4.5.4 Reducere volum alarmă
Reducerea volumului alarmei permite utilizatorului selectarea alarmelor 
cu volum redus pentru operarea într-un spațiu restrâns, cum ar fi un 
costum de protecție chimică sau un atelier de reparații. Selectaţi 
reducere volum alarmă după cum urmează.
1. Apăsaţi butonul din stânga pentru a activa secvenţa de pornire.
2. Când se afişează simbolul reducere volum alarmă  apăsaţi butonul 

din dreapta înainte ca segmentele radiale să se stingă.
– Volumul alarmei este redus doar pentru operaţia curentă. 

Sistemul se resetează automat la volumul complet de alarmă 
atunci când este oprit.

4.5.5 Alarmă de retragere şi timp până la retragere
Alarma de retragere este un protocol alternativ de avertizare care poate fi 
folosit dacă este valabil în ţara de utilizare. Când este configurat pentru 
alarmă de retragere, sistemul calculează o presiune de retragere și TTR 
în minute. Timpul până la retragere este afişat pe ecranul interfeţei cu 
utilizatorul cu simbolul TTR . Când presiunea buteliei scade până la 
presiunea de retragere semnalele sonore și vizuale informează 
purtătorul.

Există 2 metode de calculare a presiunii de retragere.
– Presiune de retragere iniţială. La deschiderea robinetului buteliei 

presiunea de retragere se modifică la valoarea implicită de 2/3 din 
presiunea de pornire. (Presiunea de pornire este presiunea inițială 
măsurată la deschiderea buteliei.)

De exemplu: o presiune de pornire de 300 bar = presiune de 
retragere iniţială de 200 bar.

– Presiune de retragere din misiune. În orice moment înainte ca 
presiunea buteliei să atingă presiunea de retragere inițială purtătorul 
poate seta o presiune de sosire în punctul de sosire a misiunii. Apoi 
sistemul recalculează presiunea de retragere ca: (presiunea de 
pornire minus presiunea de sosire) înmulţit cu 2.

De exemplu: la o presiune de pornire de 298 bar şi o presiune de 
sosire de 230 bar:
presiune de retragere din misiune este (298 - 230) x 2 = 136 bar.

 Dacă presiunea de retragere calculată este mai mică decât 60 bar 
atunci sistemul trece implicit la presiunea de retragere de 60 bar.

Folosirea alarmei de retragere
1. Deschideți supapa cilindrului.

– Se calculează presiunea de retragere iniţială şi se afişează pe 
ecran TTR .

2. La punctul de sosire al misiunii apăsați și țineți apăsat butonul din 
stânga mai mult de 3 secunde.
– Se afişează timp de aproximativ 1 secundă simbolul de sosire  

când sistemul calculează presiunea de retragere din misiune. 
Apoi se afişează pe ecran noul TTR .

3. Când se atinge presiunea de retragere, se aude un sunet de alarmă 
intermitent și se afişează simbolul de retragere .

4. Confirmaţi alarma apăsând şi eliberând butonul din dreapta.
– Ecranul interfeței cu utilizatorul se schimbă pentru a afișa TTW.

Retragere timpurie. Pentru a anula alarma de retragere înainte de 
atingerea presiunii de retragere apăsați și țineți apăsat butonul din 
dreapta până la afişarea simbolului de retragere . TTR se anulează şi 
ecranul interfeței cu utilizatorul se schimbă pentru a afișa TTW.

5 Soluţionarea problemelor
Ghidul de remediere a defectelor prezintă informaţii despre 
diagnosticarea defecţiunilor şi modalitatea de remediere aplicabile 
utilizatorilor aparatului de respiraţie. Instrucțiuni de remediere a 
defectelor suplimentare sunt disponibile în instrucțiunile de utilizare 
furnizate cu echipamentul asociat.

Acolo unde ghidul de remediere a defectelor enumeră mai mult de un 
defect sau remediu, efectuați acțiunile de reparație în ordinea în care 
acestea apar în tabel. Dacă simptoamele se menţin după încercarea 
tuturor acţiunilor de remediere contactaţi personalul de service sau 
Dräger.

6 Întreţinerea
6.1 Intervalele de întreţinere generală
Executaţi operaţiile de service şi testarea produsului în conformitate cu 
tabelul de întreținere și înregistrați toate detaliile de service și testare.

Consultaţi, de asemenea, şi instrucţiunile de utilizare a aparatului de 
respiraţie asociat. Poate fi necesară o întreţinere suplimentară în ţara de 
utilizare pentru a asigura conformitatea cu reglementările naţionale.

6.2 Inspecţie vizuală
Verificați dacă toate piesele produsului sunt curate și nedeteriorate. 
Semnele tipice de defecţiuni care ar putea afecta funcţionarea produsului 
includ impact, abraziune, tăiere, coroziune şi decolorare. Raportați 
defecțiunile personalului de service sau Dräger, și nu utilizați aparatul 
până la remedierea defecțiunilor.

6.3 Testare funcţională
Dacă sistemul nu funcționează așa cum este descris sau apare vreo 
indicație de eroare, opriți testarea și consultați informațiile de remediere a 
defectelor (secţiunea 5) pentru a afla informaţii despre remediere.
1. Apăsaţi butonul din stânga.

– Se rulează secvențele de autotest și pornire şi sistemul trece la 
modul activ.

2. Apăsaţi şi eliberaţi butonul din stânga sau butonul din dreapta.
– Se aprinde lumina de fundal timp de aproximativ 3 secunde.

3. Apăsaţi butonul de alarmă manual .
– Se activează alarma completă (vezi secţiunea 4.2.3) cu simbolul 

alarmei manuale  afişat pe ecran.
4. Anulaţi alarma.

– Versiune tally: demontați și remontați tally.
– Versiune button: apăsaţi simultan și țineți apăsate butoanele din 

stânga și din dreapta până la oprirea alarmei.
5. Demontaţi tally.
6. Imobilizaţi interfaţa cu utilizatorul.

– După 21-25 secunde se activează prealarma (vezi 
secţiunea 4.2.3).

7. Mişcaţi interfaţa cu utilizatorul pentru a anula alarma.
8. Imobilizaţi din nou interfaţa cu utilizatorul şi ignoraţi prealarma.

– După aproximativ 8 secunde de prealarmă se activează alarma 
completă (vezi secţiunea 4.2.3) cu simbolul alarmei automate 
afişat pe ecran.

9. Anulaţi alarma şi continuaţi cu testul de scurgere sub înaltă presiune.
– Versiune tally: remontaţi tally.
– Versiune button: apăsaţi simultan și țineți apăsate butoanele din 

stânga și din dreapta până la oprirea alarmei.

6.3.1 Test de scurgere sub înaltă presiune
1. Asigurați-vă că tally este montat pentru a preveni activarea alarmei 

de pericol automate.
2. Apăsaţi butonul din stânga pentru a activa secvenţa de pornire.
3. Când se afişează simbolul testului de scurgere , apăsaţi butonul din 

stânga.
– Se afişează simbolul deschidere robinet  şi segmentele radiale 

încep să se stingă în sens orar.
4. Deschideţi imediat robinetul buteliei. Deschideți robinetul buteliei 

înainte de stingerea ultimului segment radial sau repornirea secvenței 
de pornire.
– Se aude un sunet şi simbolul închidere robinet  şi apăsare 

buton din dreapta  se afişează alternativ pe ecran.
5. Închideţi imediat robinetul buteliei şi apăsaţi butonul din dreapta.

– Se aude un sunet, începe stabilizarea presiunii, se afişează 
simbolul de aşteptare  şi segmentele radiale se sting în sens 
orar. 
– Dacă presiunea buteliei este foarte scăzută și scade sub o 

valoare limită prestabilită în timpul stabilizării presiunii, se 
afişează scurt simbolul presiune scăzută  şi secvenţa de 
pornire reporneşte.

– Când stabilizarea este finalizată se aude un sunet şi se afişează 
simbolul cronometrare test de scurgere . În timpul cronometrării 
testului de scurgere segmentele radiale se sting în sens orar.

6. Când cronometrarea este finalizată se aude un sunet şi se afişează 
rezultatul testului.
– Test de scurgere reuşit . Respectaţi următoarea observaţie şi 

continuaţi cu testul fluierului.

 Simbolul test de scurgere reuşit se afișează pentru până la 3 
minute imediat ce se sting segmentele radiale în sens orar. Testul 
fluierului trebuie finalizat înainte ca toate segmentele radiale să se 
stingă sau se aud 5 sunete și reporneşte secvenţa de pornire.

– Test de scurgere eşuat . Închideţi robinetul buteliei, aerisiţi 
complet sistemul şi reparaţi scurgerile (vezi secţiunea 5).

6.3.2 Testul fluierului
1. Eliberați încet presiunea după cum urmează:

– Sistem cu presiune pozitivă: acoperiți portul de ieșire al supapei 
de inspirație cu palma mâinii şi apăsaţi butonul frontal. Ridicaţi cu 
atenţie palma mâinii pentru a elibera încet presiunea.

– Sistem cu sarcină normală: apăsaţi butonul frontal pentru a 
elibera încet presiunea.

2. Respectaţi presiunea de activare a fluierului.
– Alarma EOST (vezi secţiunea 4.2.3) şi fluierul mecanic al 

aparatului de respiraţie trebuie să pornească în intervalul dintre 
60 bar şi 50 bar.

 Alarma EOST şi fluierul mecanic s-ar putea să nu pornească în 
acelaşi timp din cauza toleranţei sistemului.

3. Continuaţi să eliberaţi încet presiunea.
– Între aproximativ 10 bar şi 8 bar alarma EOST şi fluierul mecanic 

se opresc.
– Când sistemul este complet aerisit se afişează simbolul 

deschidere robinet , segmentele radiale se sting în sens orar, 
apoi pe ecran apare 0 (zero) bar.

4. Opriţi sistemul electronic (vezi secţiunea 4.4.5).

6.4 Curăţarea
Curățați produsul așa cum este detaliat în instrucțiunile de utilizare a 
aparatului de respirație asociat și respectați următoarele.
– Ecranul LCD are un ecran extern de sacrificiu, care este un ecran 

transparent detașabil. Demontați și curățați ecranul de sacrificiu dacă 
este necesar.

– Demontaţi unitatea de alimentare (vezi secţiunea 6.5.2) şi curăţaţi 
unitatea de alimentare, bornele bateriei şi locaşul capacului din spate.

– După curăţare reasamblaţi piesele şi efectuaţi testarea funcţională 
(vezi secţiunea 6.3).

– Contactați personalul de service sau Dräger dacă este necesară o 
demontare suplimentară sau o curățare mai temeinică a produsului.

6.5 Unitate de alimentare
6.5.1 Tipuri de unitate de alimentare
Unitate de alimentare cu 5 baterii înlocuibile de 1,5 V
– Se utilizează doar cu versiunea fără telemetrie.
– Durata de viață estimată a bateriei este de aproximativ 12 luni pe 

baza unei utilizări de 1 oră pe zi1).
– Unitatea de alimentare se livrează împreună cu bateriile montate.

Unitate de alimentare cu o singură baterie reîncărcabilă de 6,5 V
– Există 2 versiuni a unităţii de alimentare reîncărcabile.

– Versiunea cu telemetrie (Fig. 5, reperul 1) are un şurub de fixare 
cu cap crestat. Aceasta versiune se montează numai la aparate 
de respiraţie cu telemetrie (PSS® Merlin®). Durata de viață 
estimată a bateriei între reîncărcări este de aproximativ 8 ore1).

– Versiunea fără telemetrie (Fig. 5, reperul 2) are un cap inbus care 
este prevăzut cu un dop împotriva intervențiilor neautorizate. 
Aceasta versiune se montează numai la aparate de respiraţie fără 
telemetrie. Durata de viață estimată a bateriei între reîncărcări 
este de aproximativ 50 de ore1).

– La livrare unitatea de alimentare nu este încărcată complet. Încărcaţi 
unitatea de alimentare înainte de utilizare (vezi secţiunea 6.5.5).

– Dräger recomandă verificarea stării bateriei la fiecare 6 luni. Pentru 
aceasta este nevoie de un încărcător Dräger cu 4 locaşuri (contactaţi 
Dräger pentru detalii).
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Simptom Defecţiune Remediere
Test de scurgere 
eşuat 

Conector slăbit sau mur-
dar

Deconectați, curățați și 
reconectați cuplajele

Furtun sau componente 
defecte

Înlocuiţi piesele şi acceso-
riile înlocuibile de utilizator

Baterie slabă Tensiune electrică joasă 
a unităţii de alimentare

Înlocuiți bateriile sau reîn-
cărcați unitatea de alimen-
tare cu prima ocazie1) 
(vezi secţiunea 6.5)

bar

Eroare baterie Este montată o unitate 
de alimentare necores-
punzătoare

Montaţi tipul corespunză-
tor de unitate de alimen-
tare

Este montată o unitate 
de alimentare defectă

Înlocuiţi unitatea de ali-
mentare

Autotest eşuat  cu 
cod de defecţiune

Defecţiune 
Bodyguard® 7000

Notaţi codul de defecţi-
une (A, E, F, P sau S) şi 
luaţi legătura cu Dräger

Pornire eşuată Tensiune electrică foarte 
joasă a unităţii de ali-
mentare

Înlocuiți bateriile sau reîn-
cărcați unitatea de alimen-
tare (vezi secţiunea 6.5)

Conexiune slabă a uni-
tăţii de alimentare

Verificați și curățați bor-
nele bateriei unităţii de ali-
mentare și a modulului de 
presiune (vezi 
secțiunea 6.4). Dacă 
există vreo deteriorare 
contactaţi personalul de 
service sau Dräger

Presiune scăzută în 
butelie

Încărcaţi complet butelia 
de aer

Oprire eşuată Valoarea presiunii nu 
este sub valoarea pre-
setată

Închideți robinetul buteliei 
și aerisiți complet sistemul 
pneumatic

Defecţiune tally Înlocuiţi tally
Blocajele unităţii de 
alimentare nu se 
deplasează în pozi-
ția blocat

Componente murdare, 
deteriorate sau defecte

Încercați acţiunile de 
remediere în ordinea 
următoare:
– Apăsați ferm pe unita-

tea de alimentare
– Demontați și curățați 

unitatea de alimen-
tare și locaşul capacu-
lui din spate și 
reîncercați

– Înlocuiţi unitatea de 
alimentare și reîncer-
cați

1) Atunci când bateria slabă este indicată pentru prima dată, este posibil să utili-
zați aparatul de respirație în condiţii de siguranţă pentru până la 2 ore.

Componentă/sistem Sarcină După 
utilizare

Lunar La fie-
care 6 

luni
Sistemul complet Inspecţie vizuală 

(vezi secţiunea 6.2)
O O

Testare funcţională 
(vezi secţiunea 6.3)

O O

Curăţare (vezi 
secţiunea 6.4)

O

Unitate de alimentare 
cu baterie reîncărca-
bilă de 6,5 V

Verificare stare1)

1) Pentru aceasta este nevoie de un încărcător Dräger cu 4 locaşuri (contactaţi 
Dräger pentru detalii).

O

Simptom Defecţiune Remediere

1) Durata de viață actuală a bateriei din unitatea de alimentare depinde de timpul 
de funcționare a sistemului, frecvența alarmelor, temperatura ambiantă și utili-
zarea luminii de fundal. Este consumată o cantitate mică din energia bateriei 
atunci când sistemul este oprit.
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 Dacă tipul unităţii de alimentare este schimbat de la un tip cu baterie 
înlocuibil la un tip reîncărcabil sau invers, atunci este necesară o 
actualizare a configurării Bodyguard® folosind Dräger PC Link. 
Schimbarea tipului unităţii de alimentare se referă numai la aparatele de 
respiraţie fără telemetrie.

Fig. 5 Versiunea unitate de alimentare reîncărcabilă

6.5.2 Scoaterea unităţii de alimentare

 ATENŢIE
Şurubul din versiunea cu telemetrie (Fig. 5, reperul 1) este captiv. 
Încercarea de a scoate șurubul din carcasa unităţii de alimentare poate 
deteriora unitatea de alimentare.
► Nu încercați să scoateți șurubul din carcasa unităţii de alimentare.

 ATENŢIE
Şurubul din versiunea fără telemetrie (Fig. 5, reperul 2) este prevăzut cu 
un dop împotriva intervențiilor neautorizate pentru a preveni scoaterea 
şurubului.
► Nu încercaţi să scoateţi dopul împotriva intervențiilor neautorizate sau 

să slăbiţi şurubul.

 Împreună cu aparatul de respiraţie este livrată şi o cheie de 
îndepărtare (număr piesă Dräger 3356667).

1. Slăbiţi şurubul în sens antiorar folosind o monedă potrivită numai la
versiunea cu telemetrie (Fig. 5, reperul 1).

2. Introduceţi şi apăsaţi în jos cheia de îndepărtare (Fig. 6).
3. Scoateţi unitatea de alimentare.

Fig. 6 Scoaterea unităţii de alimentare

6.5.3 Montarea unităţii de alimentare

 AVERTISMENT
Bornele expuse ale bateriei pot fi cauza unui pericol de explozie sau 
incendiu provocat de scântei.
► La aparatele de respiraţie dotate cu modem PSS® Merlin® montaţi

numai versiunea cu telemetrie (Fig. 5, reperul 1).
► Montaţi versiunea fără telemetrie numai dacă capacul bornelor (Fig.

5, reperul 3) este fixat şi nedeteriorat.

1. Verificați unitatea de alimentare și modulul de presiune și asigurați-vă
că bornele bateriei și garnitura de etanșare sunt curate și
nedeteriorate. Dacă există vreo deteriorare contactaţi personalul de
service sau Dräger.

2. Introduceţi unitatea de alimentare în locașul capacului din spate (Fig.
7).

Fig. 7 Introducerea unităţii de alimentare

3. Plasați degetele mari deasupra celor 2 șuruburi şi apăsați ferm în jos
pentru a bloca unitatea de alimentare (Fig. 8).

Fig. 8 Apăsarea în jos a unităţii de alimentare

4. În timp ce apăsaţi în jos confirmaţi că cele 2 blocaje glisante se
deplasează în poziţia blocat ce poate fi văzută prin cele 2 orificii,
conform ilustrației (Fig. 9).

– Când unitatea de alimentare se conectează se aude un sunet şi
începe secvenţa de pornire (vezi secţiunea 4.4.3).

Fig. 9 Verificarea blocajelor

5. Numai versiunea cu telemetrie (Fig. 5, reperul 1): strângeţi şurubul
folosind o monedă potrivită până când acesta intră în locaș și se
simte o creștere semnificativă a forței de rotire. Nu strângeţi exagerat
pentru că apar deteriorări.

6.5.4 Înlocuirea bateriei de 1,5 V

 AVERTISMENT
Pericol de explozie, incendiu sau chimic.
► Nu scoateţi sau instalaţi bateriile într-o atmosferă explozivă sau

inflamabilă.
► Nu expuneţi bateriile la surse de căldură, nu încercați să reîncărcaţi

baterii ne-reîncărcabile şi nu scurtcircuitați bornele bateriei.
► Folosiți numai tipul de baterie recomandat, înlocuiți bateriile ca set

întreg și nu amestecați baterii noi și folosite.

NOTĂ
Pericol pentru mediul înconjurător. Eliminați bateriile uzate în 
conformitate cu reglementările naționale sau locale. Mai multe informații 
pot fi obținute de la organizațiile locale de eliminare a deșeurilor.

Utilizați numai următoarele tipuri de baterii aprobate.
– Industrial by Duracell® LR6 (1,5 V)
– Duracell® Simply LR6 (1,5 V)

1. Scoateţi unitatea de alimentare (vezi secţiunea 6.5.2).
2. Îndepărtaţi cele 8 şuruburi (Fig. 10) folosind o cheie hexagonală de

2,5 mm.

Fig. 10 Înlocuirea bateriei de 1,5 V

3. Scoateţi capacul bateriilor.
4. Scoateţi bateriile.
5. Instalați un set nou de baterii respectând polaritatea marcată în

interiorul unităţii de alimentare.
6. Verificaţi inelul de etanşare din interiorul capacului bateriilor. Dacă

este necesară înlocuirea inelului de etanșare contactați Dräger sau
personalul de service.

7. Remontaţi capacul bateriilor şi strângeţi şuruburile. Nu strângeţi prea
tare (Dräger recomandă strângerea până la 0,4 Nm (0,3 lbf ft)).

6.5.5 Încărcarea unităţii de alimentare reîncărcabile de 6,5 V
Unităţile de alimentare reîncărcabile pot fi încărcate folosind încărcătorul 
Dräger cu 4 locaşuri pentru ambele versiuni sau încărcătorul auto Dräger 
numai pentru versiunea cu telemetrie. Referitor la procedurile de 
încărcare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a încărcătorului cu 4 
locaşuri sau PSS® Merlin®.

7 Depozitare
– Depozitaţi produsul în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a

aparatului de respiraţie asociat.
– Dacă sistemul nu va fi utilizat pe o perioadă lungă de timp:

– Scoateţi unitatea de alimentare (vezi secţiunea 6.5.2).
– Dacă unitatea de alimentare are baterii înlocuibile de 1,5 V atunci

scoateţi bateriile din unitatea de alimentare (vezi secţiunea 6.5.4).

8 Casarea
8.1 Generalităţi
Eliminaţi produsul în conformitate cu regulile şi reglementările valabile în 
ţara de utilizare.

8.2 Directiva privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice (WEEE)

9 Date tehnice

10 Informaţii despre producător şi 
document
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Nu este permisă eliminarea acestui produs ca deşeu menajer. Prin 
urmare, este marcat cu simbolul alăturat.
Dräger primeşte în mod gratuit acest produs înapoi. Birourile naţio-
nale de vânzări şi firma Dräger vă pot oferi informaţiile necesare 
pentru aceasta.

Alarma EOST
Se declanşează 60 bari- 50 bar
Se opreşte 10 bar - 8 bar
Alimentare cu energie
Tipul de baterie înlocuibil Baterie 5 x 1,5 V
Tipul reîncărcabil 6,5 V NiMH
DSU

Activare prealarmă 21-25 secunde
Activare alarmă completă Aproximativ 8 secunde
Frecvenţa nominală şi nivelul de putere
125 kHz 66 dBμA/m la 10 m
40 kHz 42 dBμA/m la 10 m
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