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Bodyguard® 7000Elektronski nadzorni sistem1 Informacije v zvezi z varnostjo
– Pred uporabo izdelka pazljivo preberite to navodilo za uporabo in 

navodila za uporabo pripadajočih izdelkov.
– Navodila za uporabo strogo upoštevajte. Uporabnik mora navodila v 

celoti razumeti in jih strogo upoštevati. Izdelek uporabljajte samo za 
namene, ki so navedeni v razdelku o namenu uporabe (glejte 
razdelek 3.4).

– Ne zavrzite navodila za uporabo. Poskrbite, da ga bodo uporabniki 
hranili in pravilno uporabljali.

– Ta izdelek sme uporabljati samo šolano in strokovno osebje.
– Upoštevati je treba lokalne in nacionalne smernice, ki veljajo za ta 

izdelek.
– Izdelek lahko pregleduje, popravlja in vzdržuje samo izšolano in 

strokovno osebje, kot je opisano v navodilu za uporabo in tehničnem 
priročniku.
Vzdrževalna dela, ki niso opisana v navodilu za uporabo ali v 
tehničnem priročniku, lahko opravlja samo Dräger ali strokovno 
osebje, ki ga je izšolal Dräger.
Dräger priporoča, da z njim sklenete pogodbo o servisiranju.

– Pri vzdrževalnih delih uporabljajte le originalne Drägerjeve sestavne 
dele in dodatno opremo. V nasprotnem primeru lahko pride do 
nepravilnega delovanja izdelka.

– Ne uporabljajte pomanjkljivih ali nepopolnih izdelkov. Ne spreminjajte 
izdelka.

– V primeru napak ali izpadov izdelka ali delov izdelka obvestite Dräger.

2 Pravila v tem dokumentu
2.1 Pomen opozoril
V tem dokumentu se za obveščanje uporabnikov o morebitnih 
nevarnostih uporabljajo naslednja opozorila. Pomeni opozorilnih znakov 
so definirani na naslednji način:

2.2 Tipografska pravila

2.3 Registrirane blagovne znamke

Naštete blagovne znamke so registrirane samo v določenih državah in ne 
nujno v državi, v kateri se prodaja ta material.

2.4 Okrajšave

3 Opis
3.1 Predstavitev izdelka
Drägerjev Bodyguard® 7000 (Slika 1) je elektronski nadzorni sistem z 
vgrajeno signalno napravo v stiski (DSU). Sistem daje svetlobne in 
zvočne informacije o stanju dihalnega aparata. Svetlobne signale dajejo 
LED-lučke na LED-plošči in na LCD-prikazovalniku uporabniškega 
vmesnika (Slika 2). Zvočni signali se oddajajo z elektronskega zvočila na 
uporabniškem vmesniku. Zvočni signali so dobro prepoznavni po 
različnih zvočnih vzorcih za razlikovanje različnih vrst alarmov.

Izdelek je oblikovan kot različica (Bodyguard® 7000) z gumbi ali različica 
(Bodyguard® 7000T) s funkcijskim ključem. Glavna razlika med vrstama 
različic je v funkcionalnosti signalne naprave v stiski. Različica s tipkami 
se lahko uporablja, ko je senzor premikanja samodejnega alarma v stiski 
dezaktiviran. Različica s funkcijskim ključem se lahko uporablja samo, ko 
je senzor premikanja aktiviran.

Slika 1  Bodyguard® 7000

Slika 2  Uporabniški vmesnik

3.2 Opis funkcij
3.2.1 Napajalna enota
Napajalna enota je povezana s tlačnim modulom za dovajanje elektrike 
elektronskemu nadzornemu sistemu. Vrste napajalnih enot za 
Bodyguard® 7000 imajo 5 zamenljivih baterij 1,5 V ali eno polnilno 
baterijo 6,5 V.

Več podrobnosti o napajalni enoti in kako se uporablja vsaka vrsta, je v 
informacijah o vzdrževanju (glejte razdelek 6.5).

3.2.2 Uporabniški vmesnik
Uporabniški vmesnik ima LCD-prikazovalnik, ki prikazuje tlak v jeklenki, 
čas do aktiviranja piskala in druge informacije o delovanju. Prikazovalnik 
ima ozadje, ki se osvetli, ko pritisnete gumb uporabniškega vmesnika, ko 
se aktivira alarm in ko se na prikazovalniku pojavi sporočilo o stanju. 
LED-plošča ima eno zeleno, dve modri in dve rdeči LED-lučki, ki svetijo 
ali utripajo ob informacijah o delovanju.

Levi in desni gumb se uporabljata za upravljanje funkcij delovanja 
elektronskega sistema. Funkcije gumbov so opisane v tem navodilu za 
uporabo, kjer je to potrebno.

Interno zvočilo oddaja zvočne signale za obveščanje uporabnika o 
alarmih dihalnega aparata in sporočilih o stanju. Zvočni vzorci obsegajo 
neprekinjene alarme in posamezne ali večkratne zvočne signale. Zvočilo 
uporablja reže v funkcijskem ključu kot ojačevalne predelke za oddajanje 
jasnih in glasnih alarmov.

3.2.3 Nadziranje tlaka v jeklenki
Tlačni modul je povezan s pnevmatskim sistemom dihalnega aparata po 
visokotlačni cevi. Elektronski nadzorni sistem prikazuje tlak v jeklenki in 
čas do piskanja (TTW) ter sproža alarmne signale ob nastavljenih 
vrednostih tlaka.

Čas do piskanja
Čas do piskanja (TTW) je izračunani čas v minutah, po katerem se 
aktivira alarm za konec časa uporabe (EOST). Za računanje in 
prikazovanje TTW uporablja sistem tlak zraka v jeklenki dihalnega 
aparata in uporabnikovo trenutno porabo zraka. Začetni izračun se 
izvede s privzeto porabo 40 L/min. Izračun se nato posodablja enkrat na 
sekundo na osnovi uporabnikove dejanske porabe (za izračun se 
uporablja najmanjša poraba 40 L/min).

Alarm za konec časa uporabe (EOST) se začne ob predhodno 
nastavljenem tlaku (glejte razdelek 4.2.3). Mehansko piskalo na 
dihalnem aparatu tudi začne delovati ob približno enakem času.

Alarm za umik
Alarm za umik je drugi mogoči opozorilni protokol, ki je na voljo, če se 
uporablja v državi uporabe (glejte razdelek 4.5.5).

3.2.4 Signalna naprava v stiski
DSU oddaja samodejne in ročne alarme v stiski. Samodejni alarm v stiski 
uporablja interni senzor premikanja in časovnik za merjenje časa 
uporabnikovega mirovanja, da opozori, da je uporabnik lahko nezavesten 
ali ujet. Senzor premikanja aktivira predhodni alarm in polni alarm ob 
vnaprej določenih intervalih, ko se uporabnik ne premika več kot ob 
normalnem dihanju. Ročni alarm v stiski se aktivira s pritiskom ročnega 
gumba za alarm za klic na pomoč ali pozor. Časi aktiviranja alarmov so v 
razdelku 9, vzorci alarmov pa v razdelku 4.2.3.

Omejitev samodejnega alarma v stiski je v tem, da senzor premikanja 
zazna premikanje ali vibracije, ki jim je izpostavljen uporabnik. Če je 
uporabnik negiben, a na premični podlagi (npr. na premikajočih se ali 
vibrirajočih strojih), se samodejni alarm v stiski lahko ne aktivira.

3.3 Izbirne funkcije in oprema
3.3.1 Dräger PC Link
Dräger PC Link je RF komunikacijska naprava in programska aplikacija, 
ki lahko bere in konfigurira Drägerjeve elektronske nadzorne sisteme. 
Nastavitve in parametri, ki se lahko konfigurirajo, obsegajo alarmne 
vzorce, opozorilne vrednosti, odštevanja časov in zagonske izbire (glejte 
razdelek 4.4.3). Berljive informacije obsegajo identifikacijske podrobnosti 
o izdelku, različice strojne programske opreme in zapis podatkov (glejte 
razdelek 3.3.2).

PC Link lahko tudi bere in zapisuje informacije na uporabniških ID-
karticah, ki se dobijo pri Drägerju za uporabo z napravo 
Bodyguard® 7000 (glejte razdelek 4.5.2). Glejte navodilo za uporabo 
naprave PC Link ali pokličite Dräger za več informacij.

 Nastavitve v tem navodilu za uporabo (tlaki, alarmni vzorci, zagonske 
izbire itn.) so privzete konfiguracijske nastavitve za Bodyguard® 7000.

3.3.2 Zapis podatkov
Zapis podatkov je zapis zgodovine dogodkov, ki se samodejno beleži v 
pomnilnik sistema. Zapis podatkov hrani približno 20 ur zadnjih dogodkov 
v sistemu (na osnovi običajne delovne uporabe sistema in privzetega 20-
sekundnega intervala beleženja v zapis podatkov). Zapis podatkov se 
lahko prenaša in pregleduje s pomočjo naprave Dräger PC Link.

3.3.3 Telemetrija (Dräger PSS® Merlin®)
Dräger PSS® Merlin® je sistem za merjenje na daljavo, ki se lahko 
uporablja pri Drägerjevih elektronskih nadzornih sistemih. Ko je 
priključen, se telemetrični sistem uporablja za nadziranje in vodenje 
uporabnikov dihalnega aparata, ki so vpleteni v nezgodo. Telemetrični 
sistem uporablja radijsko komunikacijo za prenašanje stanja in 
informacijskih signalov med vpletenimi uporabniki dihalnih aparatov in 
zunanjo vhodno upravljalno ploščo ali programskim sistemom. Glejte 
navodilo za uporabo naprave PSS® Merlin® ali pokličite Dräger za več 
informacij.

3.3.4 Projekcijski zaslon (HUD)
Dräger FPS® 7000 HUD je brezžičen projekcijski zaslon, ki se lahko 
uporablja pri Drägerjevih elektronskih nadzornih sistemih. HUD je 
naprava z baterijskim napajanjem, ki je nameščena v maski in ima LED-
lučke, ki prikazujejo tlak v jeklenki dihalnega aparata in informacije o 
stanju baterije. Glejte navodilo za uporabo naprave FPS® 7000 HUD ali 
pokličite Dräger za več informacij.

3.4 Namen uporabe
Bodyguard® 7000 je namenjen za uporabo kot elektronski nadzorni 
sistem na dihalnem aparatu, združljivem z Drägerjevim. Nadzorni sistem 
sporoča točen tlak v jeklenki in informacije o preostalem času ter aktivira 
alarmne signale ob kritičnih tlakih. Vgrajena signalna naprava v stiski 
(DSU) daje jasne, razločne in lahko prepoznavne alarmne signale, ki 
označujejo negibnost uporabnika ali klic na pomoč ali pozor.

3.5 Uporaba v potencialno eksplozivnih 
atmosferah

Bodyguard® 7000 je tipsko preizkušen za uporabo v potencialno 
eksplozivnih atmosferah. Elektronski podsklopi so certificirani po ATEX-u. 
Vse kombinacije so primerne za uporabo v nevarnih območjih do con 0 in 
20 in vključno z njima.

3.6 Informacije o odobritvi
Evropski standardi, smernice in direktive, po katerih je odobren ta 
izdelek, so navedeni v izjavi o skladnosti (glejte izjavo o skladnosti ali 
www.draeger.com/product-certificates).

Poleg tega je izdelek skladen z naslednjimi uredbami.
– Odobritev signalne naprave v stiski (DSU): BS 10999:2010 

(specifikacije za signalne naprave v stiski za gasilsko in reševalno 
službo). Izdelek je skladen s tem standardom, samo če je konfiguriran 
kot različica s funkcijskim ključem.

– RF-skladnost: EN 61000-4-3 CE in 30 V/m po ISO 11452, 2. del.

Opozorilni 
znak

Signalna beseda Posledice ob neupoštevanju

OPOZORILO Opozorilo na možno nevarno situacijo. 
Če je ne preprečite, lahko pride do 
smrti ali hudih poškodb.

POZOR Opozorilo na možno nevarno situacijo. 
Če je ne preprečite, lahko pride do 
poškodb. Uporablja se lahko tudi kot 
opozorilo pred nestrokovno uporabo

NAPOTEK Opozorilo na možno nevarno situacijo. 
Če je ne preprečite, lahko pride do 
škode na izdelku ali okolju.

► Trikotnik se uporablja v varnostnih izjavah za označevanje mogo-
čih načinov preprečevanja nevarnosti.

Simbol Informacije se uporablja za opombe in druge koristne 
informacije.

1. Oštevilčeni odstavki pomenijo, da so informacije zaporedne.

– Odstavki s pomišljaji pomenijo, da informacije niso zaporedne.

Blagovna znamka Lastnik blagovne znamke
Bodyguard® Dräger
Duracell® Duracell U.S. Operations, Inc.
FPS® Dräger
Merlin® Dräger
PSS® Dräger

Kratice Obrazložitev
DSU Distress signal unit (signalna naprava v stiski)
EOST End of service time (konec časa uporabe)
HUD Head-up display (projekcijski zaslon)
ID Identity (identiteta)
LCD Liquid crystal display (tekočekristalni prikazovalnik)
LED Svetleča dioda
RF Radio frequency (radiofrekvenca)
TTR Time to retreat (čas do umika)
TTW Time to whistle (čas do piskanja)

41
13

7

1 Uporabniški vmesnik
2 Povezovalni kabel
3 Nosilec rezervne baterije (se ne uporablja na Bodyguard® 7000)
4 Tlačni modul
5 Napajalna enota
6 Visokotlačna cev

41
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8

7 Tlak v jeklenki
8 Desni gumb
9 Čas do piskanja (TTW) v minutah
10 Funkcijski ključ
11 LED-plošča
12 Ročni alarmni gumb
13 LCD-prikazovalnik
14 Levi gumb
15 Radialni segmenti
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3.7 Označevanje izdelka in simboli
3.7.1 Serijska številka
Serijska številka izdelka je označena na tlačnem modulu in 
uporabniškem vmesniku v obliki BRMY-1234 MM/YY, kjer sta MM/YY 
mesec in leto izdelave. Tlačni modul ima dodatno 5-številčno pripono, ki 
je serijska številka interne prenosne naprave HUD.

3.7.2 Simboli LCD-prikazovalnika

4 Delovanje
4.1 Priprava na uporabo

NASVET
LCD-prikazovalnik ima zunanji žrtveni zaslon, ki je odstranljiv in prozoren. 
Žrtveni zaslon je lahko opremljen s tanko gibko zaščitno folijo. Pred prvo 
uporabo odstranite to tanko folijo. Ne odstranite žrtvenega zaslona.

1. Izvedite vizualni pregled (glejte razdelek 6.2).
2. Dihalni aparat sestavite in pripravite za uporabo, kot je opisano v 

navodilu za uporabo izdelka.
– Če dobite povelje, da izvedete preizkus delovanja dihalnega 

aparata, izvedite preizkus delovanja naprave Bodyguard® 7000 
(glejte razdelek 6.3).

3. Nadenite si dihalni aparat, kot je opisano v navodilu za uporabo 
izdelka.
– Ko je ventil jeklenke odprt, tečeta zaporedji samopreizkusa in 

zagona, nato sistem preide v aktiven način.
4. Samodejni alarm v stiski na DSU:

– Različica s funkcijskim ključem: odstranite funkcijski ključ, da se 
aktivira senzor premikanja.

– Različica z gumbom: odstranite funkcijski ključ, če je potreben 
senzor premikanja.

4.2 Med uporabo
4.2.1 Uporabniške funkcije

 Vse elektronske naprave lahko doživijo začasen izpad delovanja, če 
so izpostavljene visokim vrednostim RF sevanja. Sistem bo deloval brez 
izgube zmogljivosti ali funkcij takoj, ko bo RF sevanje odstranjeno.

– Redno preverjajte LCD-prikazovalnik, da se prepričate o tlaku v 
jeklenki in TTW.
– Tlak v jeklenki in TTW sta prikazana številčno na zaslonu 

normalnega delovanja (Slika 3). Približen tlak v jeklenki je 
prikazan tudi z radialnimi segmenti na prikazovalniku.

Slika 3  Zaslon normalnega delovanja

– Za klic na pomoč v sili ali podporo pritisnite ročni gumb za alarm .
– Za osvetlitev ozadja prikazovalnika pritisnite in hitro spustite levi ali 

desni gumb.
– S pritiskanjem desnega gumba tudi listate po morebitnih 

shranjenih informacijah o ID uporabnika.

4.2.2 Alarmi in sporočila o stanju

 OPOZORILO
Uporabniki morajo biti na varnem, preden začneta delovati alarm za 
konec časa uporabe (EOST) in mehansko piskalo.
► Takoj se umaknite na varno, če se med intervencijo oglasijo 

opozorila.

– Zelena LED-lučka na uporabniškem vmesniku utripne vsako sekundo 
in označuje aktivni način.

– Če se aktivira predhodni alarm senzorja premikanja in ni potreben, 
premaknite uporabniški vmesnik in prekličite alarm. Ne uporabljajte 
gumbov za izklop predhodnega alarma.

– Če se aktivira polni alarm senzorja premikanja, prekličite alarm na 
naslednji način:
– Različica s funkcijskim ključem: namestite funkcijski ključ. Ko je 

funkcijski ključ nameščen, sistem ni v aktivnem načinu. Je v 
nedelovnem načinu in ni prikaza časa do piskanja.

– Različica z gumbi: sočasno pritisnite in držite levi in desni gumb, 
da alarm preneha.

– Če se prikaže Nizko stanje baterije  ali Napaka baterije , se 
vsakih 9 sekund oglasi alarmni zvočni signal.
– Ko se Nizko stanje baterije pojavi prvič, lahko dihalni aparat varno 

uporabljate do 2 uri. Vendar Dräger močno priporoča menjavo 
baterij ali vnovično polnjenje napajalne enote ob prvi priliki (glejte 
razdelek 6.5).

– Če se prikaže Napaka baterije, se takoj umaknite na varno 
območje.

4.2.3 Alarmni vzorci
Vzorec predhodnega alarma
Uporabniški vmesnik oddaja alarm z naraščajočo glasnostjo s 3 zvočnimi 
signali in ozadje LCD-prikazovalnika utripa.

Vzorec polnega alarma
Uporabniški vmesnik oddaja ponavljajoč se zvočni signal visokih tonov in 
utripajo rdeče in modre LED-lučke na uporabniškem vmesniku.
– Med samodejnimi alarmi v stiski se prikaže simbol .
– Med ročnimi alarmi v stiski se prikaže simbol .

Vzorec alarma za EOST
Uporabniški vmesnik oddaja alarm z visokimi toni v presledkih. Rdeče in 
modre LED-lučke na uporabniškem vmesniku utripajo in sektor na levi 
strani LCD-prikazovalnika utripa v rdeči barvi. Mehansko piskalo na 
dihalnem aparatu tudi začne delovati ob približno enakem času.

4.2.4 Telemetrija in alarm za umik
Simboli, ki se uporabljajo med telemetrijo (PSS® Merlin®), in postopki 
alarma za umik so prikazani v razdelku 3.7.2.
– Za opis postopka alarma za umik in simbole glejte razdelek 4.5.5.
– Za opis telemetričnega postopka in simbole glejte navodilo za 

uporabo PSS® Merlin®.

4.3 Po uporabi

 OPOZORILO
Snemanje dihalnega aparata v okolju, nevarnem za dihanje, je tvegano.
► Ne snemajte dihalnega aparata, dokler niste v okolju, varnem za 

dihanje.

1. Dihalni aparat snemite, kot je opisano v navodilu za uporabo, ki je 
dobavljeno z dihalnim aparatom.

2. Izklopite elektronski sistem (glejte razdelek 4.4.5).
3. Izvedite opravila po uporabi, ki so navedena v razpredelnici 

vzdrževanja (glejte razdelek 6.1).

4.4 Osnovne delovne funkcije
4.4.1 Zaporedji samopreizkusa in zagona
Sistem se vklopi, ko je napajalna enota nameščena, ko je pritisnjen levi 
gumb, ko je funkcijski ključ odstranjen ali ko je pnevmatski sistem pod 
tlakom. Vedno kadar se vklopi (z nameščeno jeklenko zraka ali brez nje), 
potekata zaporedji samopreizkusa in zagona.

4.4.2 Samopreizkus
Med samopreizkusom se oglašajo alarmni zvočni signali, utripajo LED-
lučke in prikazovalnik in poteka zagonsko zaporedje.
– Če je samopreizkus sistema uspešen, privzame aktivni način (glejte 

razdelek 4.4.4).
– Če samopreizkus sistema ni uspešen, se prikaže ena od naslednjih 

napak.
– Na prikazovalniku se prikažeta križec  in koda napake. 

Zabeležite si kodo napake in pokličite Dräger.
– Na prikazovalniku se prikaže Nizko stanje baterije  ali Napaka 

baterije  in prikazovalnik se izklopi. Za ukrepe pomoči glejte 
iskanje in odpravljanje napak (razdelek 5).

4.4.3 Zagonsko zaporedje
Ob vsakem vklopu sistema nudi zagonsko zaporedje uporabniku 
informacije in izbire. Zaporedje se lahko konfigurira s pomočjo Dräger 
PC Link (glejte razdelek 3.3.1) in med zagonom se prikažejo samo 
predhodno konfigurirane izbire in informacije.

Privzeto zagonsko zaporedje
Zagonsko zaporedje v tem razdelku je privzeta nastavitev za 
Bodyguard® 7000.
1. Ko sistem izvaja samopreizkus, se prikažeta simbola Počakajte  in 

nato simbol Uspešen .
2. Pojavi se simbol za vrsto jeklenke  ali  in prikaže se izbrana vrsta 

jeklenke. Če je v pomnilniku sistema več kot ena vrsta jeklenke, 
uporabnik lahko izbere želeno jeklenko med obstoječimi možnostmi 
(glejte razdelek 4.5.3).

3. Prikaže se elektronski preizkus uhajanja zraka , da omogoči 
uporabniku preverjanje, ali iz pnevmatskega sistema dihalnega 
aparata uhaja zrak (glejte razdelek 6.3.1).

4. Senzor premikanja aktiviran  ali dezaktiviran  se pojavi za prikaz 
stanja senzorja premikanja v samodejnem alarmu v stiski.

Druge zagonske izbire, ki se lahko konfigurirajo
– ID uporabnika  omogoča, da se informacije o uporabniku prenesejo 

iz uporabniške ID-kartice v pomnilnik sistema (glejte razdelek 4.5.2).
– Stanje baterije  kaže stanje napolnjenosti napajalne enote s 

pomočjo radialnih segmentov na zaslonu uporabniškega vmesnika. 
Stanje baterije se lahko omenja tudi kot „merilnik goriva“.

– Utišajte alarm  omogoča uporabniku izbiro manjše glasnosti 
alarmov za delovanje v manjših prostorih, npr. v kemijski zaščitni 
obleki ali delavnici za popravila (glejte razdelek 4.5.4).

4.4.4 Aktivni način
Aktivni način je glavni delovni način elektronskega nadzornega sistema. 
Ko je sistem v aktivnem načinu, lahko delujejo elektronske nadzorne in 
opozorilne funkcije. Aktivni način je označen na naslednji način.
– Na uporabniškem vmesniku se prikaže zaslon normalnega 

delovanja (Slika 3).
– Zelena LED-lučka na uporabniškem vmesniku utripne vsako 

sekundo.

 Če je funkcijski ključ še nameščen na različici s funkcijskim ključem, 
sistem ni v aktivnem načinu. Je v nedelovnem načinu: Na LCD-
prikazovalniku ni prikazan TTW, tlak v jeklenki pa je.

4.4.5 Izklop elektronskega sistema
Sistema ni mogoče izklopiti, razen če je tlak v jeklenki, prikazan na 
uporabniškem vmesniku, nižji od predhodno nastavljene vrednosti. 
Zaprite ventil na jeklenki in popolnoma odzračite pnevmatski sistem, 
preden poskusite izklopiti sistem.

Različica s funkcijskim ključem
– Po normalni uporabi z odstranjenim funkcijskim ključem: ponovno 

namestite funkcijski ključ.
– Če je bil sistem aktiviran z nameščenim funkcijskim ključem (na 

primer med preizkusom delovanja): pritisnite in držite levi gumb, 
dokler se trenutno ne prikaže simbol Nazaj , nato takoj spustite 
gumb.

Različica z gumbi
– Pritisnite in držite desni in levi gumb, dokler se prikazovalnik ne 

počisti, nato takoj spustite gumba. Če je bil funkcijski gumb 
odstranjen, ga ponovno namestite.

4.5 Dodatne zagonske funkcije in funkcije 
delovanja

4.5.1 Splošno
Funkcije v tem razdelku so na voljo, samo če so v sistemu predhodno 
konfigurirane. Več informacij o nastavitvah in funkcijah, ki se lahko 
konfigurirajo, je v razdelku 3.3.1.

4.5.2 ID uporabnika (listanje po podatkih)
Informacije o uporabniku (npr. ime uporabnika, ime brigade in številka 
postaje) se lahko prenesejo z uporabniške ID-kartice v pomnilnik 
sistema. Takoj ko so informacije shranjene, lahko s pritiskanjem desnega 
gumba med uporabo listate po informacijah na zaslonu. Hitrost listanja se 
lahko konfigurira s pomočjo naprave Dräger PC Link (glejte 
razdelek 3.3.1).

Prenašanje informacij z uporabniške ID-kartice
1. Držite uporabniško ID-kartico na hrbtni strani uporabniškega 

vmesnika, neposredno za zaslonom.
2. Pritisnite levi gumb za aktiviranje zagonskega zaporedja.
3. Ko se prikaže simbol ID uporabnika , pritisnite levi gumb, preden 

ugasnejo vsi radialni segmenti.
– Zaslon se na kratko osvetli in sistem prenaša podatke z 

uporabniške ID-kartice v pomnilnik sistema.
– Ko je prenos podatkov končan, se prikaže simbol kljukice .

4. Pritisnite in spustite desni gumb, da preverite, ali je prenos podatkov 
pravilen.
– ID uporabnika potuje od desne proti levi preko zaslona.

5. Ponovite postopek, če so informacije nepopolne ali netočne.
6. Po potrebi izklopite elektronski sistem (glejte razdelek 4.4.5).

4.5.3 Izbira jeklenke
Če je v pomnilniku sistema več kot ena vrsta jeklenke, lahko uporabnik 
želeno vrsto jeklenke med zagonom izbere na naslednji način.
1. Pritisnite levi gumb za aktiviranje zagonskega zaporedja.
2. Ko se prikaže simbol za vrsto jeklenke  ali , pritisnite levi gumb, 

preden ugasnejo radialni segmenti.
– Na zaslonu se pojavi naslednja vrsta shranjene jeklenke in 

radialni segmenti ugašajo v smeri gibanja urnega kazalca.
– Na zaslonu se izmenjujeta velikost jeklenke in tlak (Slika 4 

prikazuje jeklenko 9,0 litrov, 300 barov).

Slika 4  Zaslon za izbiro jeklenke

3. Preden ugasnejo radialni segmenti, pritisnite desni gumb in listajte 
med shranjenimi vrstami jeklenk.

4. Ko se prikaže želena vrsta jeklenke, takoj pritisnite levi gumb in 
potrdite izbiro.
– Znova se zažene zagonsko zaporedje in izbrana vrsta jeklenke se 

prikaže v zaporedju.
5. Po potrebi izklopite elektronski sistem (glejte razdelek 4.4.5).

Splošni simboli
Nizko stanje baterije Pritisnite desni gumb

Napaka baterije ali polnjenja Počakajte

Baterija napolnjena Odštevanje časa do preizkusa 
uhajanja zraka

Nizek tlak v jeklenki Preizkus uhajanja zraka uspe-
šen/prepihajte sistem

Ročni alarm v stiski Preizkus uhajanja zraka neus-
pešen

Samodejni alarm v stiski ID uporabnika

Uspešen ali končan Vrsta jeklenke – enojna

Neuspešen ali preklican Vrsta jeklenke – dvojna

Izvedite preizkus uhajanja 
zraka

Ponastavite ali nazaj

Odprite ventil Utišajte alarm

Zaprite ventil Način PC Link

Telemetrični simboli
Komunikacija aktivna Napaka

Komunikacija prekinjena Zapustite objekt

Prostovoljen umik

Simboli alarma za umik
Čas do umika (TTR) Mesto prihoda

Umik
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4.5.4 Utišajte alarm
Funkcija Utišajte alarm omogoča uporabniku izbiro manjših glasnosti 
alarmov za delovanje v omejenih prostorih, npr. v kemijski zaščitni obleki 
ali delavnici za popravila. Utišanje alarma izberite na naslednji način.
1. Pritisnite levi gumb za aktiviranje zagonskega zaporedja.
2. Ko se prikaže simbol Utišajte alarm , pritisnite desni gumb, preden 

ugasnejo radialni segmenti.
– Glasnost alarmov se zmanjša samo za trenutno operacijo. Po 

izklopu se sistem se znova samodejno nastavi na polno glasnost 
alarmov.

4.5.5 Alarm za umik in čas do umika
Alarm za umik je drugi mogoči opozorilni protokol, ki se lahko uporablja, 
če velja za državo uporabe. Sistem izračuna tlak za umik in čas do umika 
(TTR) v minutah, če je konfiguriran za alarm za umik. Čas do umika se 
prikaže na zaslonu uporabniškega vmesnika s simbolom TTR . Zvočni 
in svetlobni signali opozorijo uporabnika, ko se tlak v jeklenki zniža na 
tlak za umik.

Obstajata 2 postopka izračunavanja tlaka za umik.
– Začetni tlak za umik. Ob odpiranju ventila jeklenke je tlak za umik 

privzet kot 2/3 začetnega tlaka. (Začetni tlak je tlak v trenutku 
odpiranja jeklenke.)

Na primer: začetni tlak 300 bar = začetni tlak za umik 200 bar.
– Tlak za umik z intervencije. Kadarkoli preden tlak v jeklenki doseže 

začetni tlak za umik, lahko uporabnik nastavi tlak ob prihodu na 
mestu prihoda na intervencijo. Sistem tedaj ponovno izračuna tlak za 
umik tako: (začetni tlak minus tlak ob prihodu) pomnoženo z 2.

Na primer: pri začetnem tlaku 298 bar in tlaku ob prihodu 230 bar:
tlak za umik z intervencije: (298 – 230) x 2 = 136 bar.

 Če je izračunani tlak za umik nižji od 60 bar, sistem privzame tlak za 
umik 60 bar.

Uporaba alarma za umik
1. Odprite ventil na jeklenki.

– Izračuna se začetni tlak za umik in na zaslonu se prikaže TTR .
2. Na mestu prihoda na intervencijo pritisnite in držite levi gumb več kot 

3 sekunde.
– Simbol Mesto prihoda  se prikazuje približno 1 sekundo, ko 

sistem računa tlak za umik z intervencije. Nato se na zaslonu 
prikaže nov TTR .

3. Ko je dosežen tlak za umik, se oglasi zvočni signal za alarm s 
presledki in prikaže se simbol Umik .

4. Potrdite alarm s pritiskom in spustom desnega gumba.
– Zaslon uporabniškega vmesnika se spremeni in pokaže TTW.

Zgoden umik. Za preklic opozorila za umik pred dosego tlaka za umik 
pritisnite in držite desni gumb, da se pojavi simbol Umik . TTR se 
prekliče in zaslon uporabniškega vmesnika se spremeni in pokaže TTW.

5 Reševanje problemov
Vodič za iskanje in odpravljanje napak prikaže diagnozo napake in 
informacije o pomoči, ki veljajo za uporabnike dihalnega aparata. Druge 
informacije o iskanju in odpravljanju napak so na voljo v navodilu za 
uporabo, ki je dobavljeno s pripadajočo opremo.

Če vodič za iskanje in odpravljanje napak prikazuje več kot eno napako 
ali pomoč, izvedite popravila v vrstnem redu, v katerem se pojavljajo v 
razpredelnici. Če simptom po vseh poskusih pomoči ne izgine, pokličite 
Drägerjeve serviserje.

6 Vzdrževanje
6.1 Razpredelnica vzdrževanja
Izdelek servisirajte in preizkusite v skladu z razpredelnico vzdrževanja in 
zabeležite vse podrobnosti servisiranja in preizkusov.

Glejte tudi navodila za uporabo pripadajoče dihalne opreme. V državi 
uporabe bo morda potrebno dodatno vzdrževanje, da se zagotovi 
skladnost z nacionalnimi predpisi.

6.2 Vizualni pregled
Preverite, ali so vsi deli izdelka čisti in nepoškodovani. Tipični znaki 
poškodb, ki bi lahko vplivali na delovanje izdelka so udarci, obraba, urezi, 
korozija in sprememba barve. O poškodbah poročajte servisnemu osebju 
ali Drägerju in ne uporabljajte opreme, dokler napake niso odpravljene.

6.3 Preizkus delovanja
Če sistem ne deluje, kot je opisano, ali se pojavijo znaki za napake, 
prenehajte s preizkusom in preučite informacije o iskanju in odpravljanju 
napak (razdelek 5), da dobite napotke za pomoč.
1. Pritisnite levi gumb.

– Stečeta zaporedji samopreizkusa in zagona in sistem privzame 
aktivni način.

2. Pritisnite in spustite levi ali desni gumb.
– Ozadje se osvetli za približno 3 sekunde.

3. Pritisnite gumb za ročni alarm .
– Aktivira se polni alarm (glejte razdelek 4.2.3) s simbolom za ročni 

alarm  na zaslonu.
4. Prekličite alarm.

– Različica s funkcijskim ključem: odstranite in znova namestite 
funkcijski ključ.

– Različica z gumbi: sočasno pritisnite in držite levi in desni gumb, 
da alarm preneha.

5. Odstranite funkcijski ključ.
6. Imobilizirajte uporabniški vmesnik.

– Po 21 do 25 sekundah se aktivira predhodni alarm (glejte 
razdelek 4.2.3).

7. Premikajte uporabniški vmesnik, da prekličete alarm.
8. Znova umirite uporabniški vmesnik in prezrite predhodni alarm.

– Po približno 8 sekundah predhodnega alarma se aktivira polni 
alarm (glejte razdelek 4.2.3) s simbolom za samodejni alarm na 
zaslonu.

9. Prekličite alarm in nadaljujte z visokotlačnim preizkusom uhajanja 
zraka.
– Različica s funkcijskim ključem: znova namestite funkcijski ključ.
– Različica z gumbi: sočasno pritisnite in držite levi in desni gumb, 

da alarm preneha.

6.3.1 Visokotlačni preizkus uhajanja zraka
1. Poskrbite, da bo funkcijski ključ nameščen, da preprečite aktiviranje 

samodejnega alarma v stiski.
2. Pritisnite levi gumb za aktiviranje zagonskega zaporedja.
3. Ko se prikaže simbol za preizkus uhajanja , pritisnite levi gumb.

– Prikaže se simbol Odprite ventil  in radialni segmenti začnejo 
ugašati v smeri gibanja urnih kazalcev.

4. Takoj odprite ventil na jeklenki. Ventil jeklenke odprite, preden 
ugasne zadnji radialni segment ali se ponovno zažene zagonsko 
zaporedje.
– Oglasi se zvočni signal in menjavata se simbol Zaprite ventil  in 

simbol Pritisnite desni gumb .
5. Takoj zaprite ventil jeklenke in pritisnite desni gumb.

– Oglasi se zvočni signal, začne se stabilizacija tlaka, prikaže se 
simbol Počakajte  in radialni segmenti ugašajo v smeri gibanja 
urnih kazalcev. 
– Če je tlak v jeklenki zelo nizek in pade med stabilizacijo tlaka 

pod predhodno nastavljeno mejo, se za trenutek pojavi simbol 
za nizek tlak  in zagonska frekvenca se ponovno zažene.

– Ko je stabilizacija končana, se oglasi zvočni signal in prikaže se 
simbol za odštevanje časa do preizkusa uhajanja zraka . Med 
odštevanjem časa do preizkusa uhajanja zraka radialni segmenti 
ugašajo v smeri gibanja urnih kazalcev.

6. Ko je odštevanje časa končano, se oglasi zvočni signal in prikaže se 
rezultat preizkusa.
– Preizkus uhajanja zraka uspešen . Upoštevajte naslednjo 

pripombo in nadaljujte s preizkusom piskala.

 Simbol Preizkus uhajanja zraka uspešen se prikazuje do 3 minute, 
ko radialni segmenti ugašajo v smeri gibanja urnih kazalcev. Preizkus 
piskala mora biti končan, preden ugasnejo vsi radialni segmenti ali se 
oglasi 5 zvočnih signalov in se ponovno zažene zagonsko zaporedje.

– Preizkus uhajanja zraka neuspešen . Zaprite ventil jeklenke, 
popolnoma odzračite sistem in poiščite ter odpravite uhajanje 
zraka (glejte razdelek 5).

6.3.2 Preizkus piskala
1. Počasi razbremenite tlak na naslednji način:

– Sistem s pozitivnim tlakom: pokrijte izhodno odprtino pljučnega 
avtomata z dlanjo in pritisnite sprednji gumb. Previdno dvignite 
dlan in počasi razbremenjujte tlak.

– Sistem z normalnim tlakom: pritisnite sprednji gumb in počasi 
razbremenjujte tlak.

2. Opazujte tlak aktivacije piskala.
– Alarm za EOST (glejte razdelek 4.2.3) in mehansko piskalo 

dihalnega aparata morata začeti delovati v območju od 60 bar do 
50 bar.

 Alarm za EOST in mehansko piskalo morda ne bosta začela 
delovati sočasno zaradi toleranc sistema.

3. Še naprej počasi razbremenjujte tlak.
– Pri približno 10 bar do 8 bar se alarm za EOST in mehansko 

piskalo ustavita.
– Ko je sistem popolnoma odzračen, se prikaže simbol Odprite 

ventil , radialni segmenti ugasnejo v smeri gibanja urnih 
kazalcev, nato se na zaslonu pojavi 0 (nič) bar.

4. Izklopite elektronski sistem (glejte razdelek 4.4.5).

6.4 Čiščenje
Izdelek očistite, kot je podrobno opisano v navodilu za uporabo 
pripadajočega dihalnega aparata in upoštevajte naslednje.
– LCD-prikazovalnik ima zunanji žrtveni zaslon, ki je odstranljiv in 

prozoren. Po potrebi odstranite in očistite žrtveni zaslon.
– Odstranite napajalno enoto (glejte razdelek 6.5.2) in očistite 

napajalno enoto, baterijske priključke in vdolbino zadnje plošče.
– Po čiščenju znova sestavite dele in izvedite preizkus delovanja (glejte 

razdelek 6.3).
– Če je še potrebno razstavljanje ali bolj temeljito čiščenje izdelka, 

pokličite serviserje ali Dräger.

6.5 Napajalna enota
6.5.1 Vrste napajalnih enot
Napajalna enota s 5 zamenljivimi baterijami 1,5 V
– Uporablja se samo za netelemetrične različice.
– Ocenjena doba uporabe baterij je približno 12 mesecev pri 1-urni 

dnevni uporabi1).
– Napajalna enota se dobavlja z vstavljenimi baterijami.

Napajalna enota z eno polnilno baterijo 6,5 V
– Obstajata 2 različici polnilne napajalne enote.

– Telemetrična različica (Slika 5, pozicija 1) ima pritrdilni vijak z 
utorom. Ta različica se namešča samo na telemetrični (PSS® 
Merlin®) dihalni aparat. Ocenjena doba uporabe baterije je 
približno 8 ur med polnjenji1).

– Netelemetrična različica (Slika 5, pozicija 2) ima šestrobo vtično 
glavo, opremljeno s protivlomnim čepom. Ta različica se namešča 
samo na netelemetrični dihalni aparat. Ocenjena doba uporabe 
baterije je približno 50 ur med polnjenji1).

– Napajalna enota ob dobavi ni popolnoma napolnjena. Pred uporabo 
napolnite napajalno enoto (glejte razdelek 6.5.5).

– Dräger priporoča preverjanje napolnjenosti baterije vsakih 
6 mesecev. Za to opravilo je potreben 4-potni Drägerjev polnilnik (za 
podrobnosti pokličite Dräger).

 Če vrsto napajalne enote spremenite iz vrste z zamenljivimi baterijami 
v takšno s polnilnimi ali obratno, je potrebna posodobitev konfiguracije 
Bodyguard® s pomočjo Dräger PC Link. Menjava vrste napajalne enote 
velja samo za netelemetrični dihalni aparat.

Slika 5  Različici polnilne napajalne enote

6.5.2 Odstranjevanje napajalne enote

 PREVIDNOST
Vijak v telemetrični različici (Slika 5, pozicija 1) je neizgubljiv. S 
poskusom odstranitve vijaka iz ohišja napajalne enote lahko poškodujete 
napajalno enoto.
► Ne poskušajte odstraniti vijaka iz ohišja napajalne enote.

 PREVIDNOST
Vijak v netelemetrični različici (Slika 5, pozicija 2) je opremljen s 
protivlomnim čepom, ki preprečuje odstranitev vijaka.
► Ne poskušajte odstraniti protivlomnega čepa ali odviti vijaka.

 Z dihalnim aparatom je dobavljen ključ za odstranjevanje (Drägerjeva 
kataloška številka 3356667).

1. Na telemetrični različici vijak odvijte v smeri proti gibanju urnih 
kazalcev s primernim kovancem (Slika 5, pozicija 1).

2. Vstavite in pritisnite ključ za odstranjevanje navzdol (Slika 6).

Simptom Napaka Pomoč
Preizkus uhajanja 
zraka neuspešen 

Nepritrjen ali umazan 
priključek

Odklopite, očistite in 
znova priklopite spojke

Okvara cevi ali sestav-
nih delov

Zamenjajte dele in 
dodatno opremo, ki jih 
sme zamenjati uporabnik

Nizko stanje bate-
rije 

Nizka napetost napa-
jalne enote

Zamenjajte baterije ali  ob 
prvi priložnosti znova 
napolnite napajalno 
enoto1) (glejte 
razdelek 6.5)

Napaka baterije Nameščena napačna 
napajalna enota

Namestite pravo vrsto 
napajalne enote

Nameščena okvarjena 
napajalna enota

Zamenjajte napajalno 
enoto

Neuspešen samo-
preizkus  s kodo 
napake

Napaka 
Bodyguard® 7000

Zabeležite si kodo napake 
(A, E, F, P ali S) in pokli-
čite Dräger

Neuspešen vklop Zelo nizka napetost 
napajalne enote

Zamenjajte baterije ali 
znova napolnite napajalno 
enoto (glejte razdelek 6.5)

Slab priključek napa-
jalne enote

Preglejte in očistite napa-
jalno enoto in baterijske 
priključke tlačnega 
modula (glejte 
razdelek 6.4). Ob vsaki 
poškodbi pokličite Dräger-
jeve serviserje

Nizek tlak v jeklenki Do konca napolnite 
jeklenko z zrakom

Neuspešen izklop Odčitek tlaka ni pod 
predhodno nastavljeno 
vrednostjo

Zaprite ventil jeklenke in 
popolnoma odzračite 
pnevmatski sistem

Napaka funkcijskega 
ključa

Zamenjajte funkcijski ključ

Zaskočke napa-
jalne enote se ne 
premaknejo v zakle-
njen položaj

Umazani, poškodovani 
ali okvarjeni sestavni 
deli

Izvedite ukrepe pomoči v 
naslednjem vrstnem redu:
– Čvrsto pritisnite napa-

jalno enoto
– Odstranite in očistite 

napajalno enoto in 
vdolbino zadnje plošče 
ter poskusite znova

– Zamenjate napajalno 
enoto in poskusite 
znova

1) Ko se Nizko stanje baterije pojavi prvič, lahko dihalni aparat varno uporabljate 
do 2 uri.

Sestavni del/sistem Opravilo Po upo-
rabi

Vsak 
mesec

Vsakih 
6 mese-

cev
Celoten sistem Vizualni pregled 

(glejte razdelek 6.2)
O O

Preizkus delovanja 
(glejte razdelek 6.3)

O O

Čiščenje (glejte 
razdelek 6.4)

O

Polnilna baterijska 
napajalna enota 6,5 V

Preverjanje napolnje-
nosti1)

1) Za to opravilo je potreben 4-kratni Drägerjev polnilnik (za podrobnosti pokličite 
Dräger).

O

1) Dejanska doba uporabe napajalne enote je odvisna od časa delovanja sistema, 
pogostosti alarmov, temperature okolja in uporabe osvetlitve ozadja. Manjša 
količina baterijske elektrike se porabi za izklop sistema.
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Bodyguard® 7000
Elektronski nadzorni sistem

3. Odstranite napajalno enoto.

Slika 6  Odstranjevanje napajalne enote

6.5.3 Nameščanje napajalne enote

 OPOZORILO
Izpostavljeni baterijski priključki lahko povzročijo eksplozijo ali požar 
zaradi iskrenja.
► Telemetrično različico (Slika 5, pozicija 1) nameščajte samo na 

dihalni aparat, ki ima modem PSS® Merlin®.
► Netelemetrično različico nameščajte, samo če je pokrov priključkov 

(Slika 5, pozicija 3) trden in nepoškodovan.

1. Preglejte napajalno enoto in tlačni modul in se prepričajte, da so 
baterijski priključki in tesnilni rob čisti in nepoškodovani. Ob vsaki 
poškodbi pokličite Drägerjeve serviserje.

2. Vstavite napajalno enoto v vdolbino zadnje plošče (Slika 7).

Slika 7  Vstavljanje napajalne enote

3. S palcema na vrhu 2 vijakov močno pritisnite navzdol, da se 
napajalna enota zaskoči (Slika 8).

Slika 8  Potiskanje napajalne enote navzdol

4. Ob potiskanju navzdol se prepričajte, da se 2 drsni zaskočki 
premikata v svoj zaklenjeni položaj, ki je viden skozi 2 luknji za ključ, 
kot je prikazano (Slika 9).
– Ko je napajalna enota priključena, se oglasi zvočni signal in 

zažene se zagonsko zaporedje (glejte razdelek 4.4.3).

Slika 9  Preverjanje zaskočk

5. Samo telemetrična različica (Slika 5, pozicija 1): vijak pritegnite 
(privijte) s primernim kovancem, dokler ne zadenete dna vdolbine in 
ne začutite znatnega povečanja pritezne sile. Ne pritegnite 
premočno, ker lahko pride do poškodbe.

6.5.4 Menjava baterij 1,5 V

 OPOZORILO
Nevarnost eksplozije in požara ali kemijska nevarnost.
► Baterij ne odstranjujte ali nameščajte v eksplozivni ali vnetljivi 

atmosferi.
► Baterij ne izpostavljajte virom toplote, ne poskušajte polniti 

nepolnilnih baterij in baterijskih priključkov ne dajajte v kratek stik.
► Uporabljajte samo priporočeno vrsto baterij, menjajte baterije v 

kompletu, ki se prilega, in ne mešajte novih in rabljenih baterij.

NASVET
Nevarnost za okolje. Rabljene baterije odstranjujte v skladu z 
nacionalnimi ali lokalnimi predpisi. Več informacij lahko dobite pri 
krajevnih organizacijah za odlaganje odpadkov.

Uporabljajte samo naslednje odobrene vrste baterij.
– Duracell® LR6 (1,5 V)
– Duracell® Plus LR6 (1,5 V)

1. Odstranite napajalno enoto (glejte razdelek 6.5.2).

2. S pomočjo šestrobega ključa 2,5 mm odstranite 8 vijakov (Slika 10).

Slika 10  Menjava baterij 1,5 V

3. Odstranite baterijski pokrov.
4. Odstranite baterije.
5. Namestite nov komplet baterij in upoštevajte polarnost, ki je 

označena v enoti.
6. Preglejte tesnilni obroč v baterijskem pokrovu. Pokličite Dräger ali 

serviserje, če je potrebna menjava tesnilnega obročka.
7. Znova namestite baterijski pokrov in pritegnite vijake. Ne pritegnite jih 

premočno (Dräger priporoča pritezni navor do 0,4 Nm (0,3 lbf ft)).

6.5.5 Polnjenje polnilnih napajalnih enot 6,5 V
Polnilne napajalne enote se lahko polnijo z Drägerjevim 4-kratnim 
polnilnikom pri obeh različicah, ali z Drägerjevim avtomobilskim 
polnilnikom samo pri telemetrični različici. Postopke polnjenja si oglejte v 
navodilih za uporabo 4-kratnega polnilnika ali PSS® Merlin®.

7 Shranjevanje
– Shranjujte izdelek v skladu z navodilom za uporabo pripadajočega 

dihalnega aparata.
– Če sistema ne boste uporabljali dolgo časa:

– Odstranite napajalno enoto (glejte razdelek 6.5.2).
– Če ima napajalna enota zamenljive baterije 1,5 V, jih odstranite iz 

napajalne enote (glejte razdelek 6.5.4).

8 Odlaganje
8.1 Splošno
Izdelek odstranjujte v skladu z veljavnimi predpisi in uredbami države 
uporabnice.

8.2 Direktiva o odpadni električni in elektronski 
opremi (OEEO)

9 Tehnični podatki

10 Informacija o proizvajalcu in 
dokumentu

 Proizvajalec
Dräger Safety UK Limited
Ullswater Close
Blyth, NE24 4RG
Združeno kraljestvo
Tel: +44 1670 352 891
Faks: +44 1670 356 266

www.draeger.com
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Ta izdelek se ne sme odstranjevati kot gospodinjski odpadki. Zato 
je označen s simbolom, navedenim ob strani.
Dräger vzame ta izdelek brezplačno nazaj. Informacije o tem so na 
voljo pri nacionalnih distribucijskih organizacijah in pri Drägerju.

Alarm za EOST
Začetek Od 60 bar do 50 bar
Konec Od 10 bar do 8 bar
Napajanje
Vrsta z zamenljivimi baterijami 5 baterij 1,5 V
Vrsta s polnilnimi baterijami NiMH 6,5 V
DSU
Aktiviranje predhodnega alarma 21 do 25 sekund
Aktiviranje polnega alarma Približno 8 sekund
Nazivna frekvenca in raven zvoka
125 kHz 66 dBμA/m pri 10 m
40 kHz 42 dBμA/m pri 10 m
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