
Dräger BG ProAir
Kringloopademluchttoestel

Specifiek ontworpen voor langere inzetten: Het Dräger BG ProAir
overdruk kringloopademluchttoestel combineert compromisloze veiligheid
met het hoogste niveau van adem- en draagcomfort. Makkelijker dragen
en lichter ademhalen – waardoor u meer tijd overhoudt om de klus te
klaren en veilig terug te keren.

D-609-2022

Afgedichte behuizing houdt vuil 

en vonken uit de ademkringloop

Grote, robuuste handgreep voor 

gemakkelijk gebruik

Eenvoudig te reinigen en hittebestendig 

bandenstel voor comfortabele 

rugplaatsing

Opent zijwaarts voor eenvoudige toegang  

tot de belangrijkste onderdelen.

Geavanceerde monitoring met 

essentiële gegevens op een hoog-

contrast display

Actieve verlichting zorgt voor 

zichtbaarheid in het donker

Slank proiel voor meer 
bewegingsvrijheid in besloten ruimten
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Dräger BG ProAir

D-666-2022

Afneembare veerbrug voor 

eenvoudigere toegang en reiniging

Lichtgewicht zuurstofcilinder met 

ingebouwde drukindicator en 

ongelimiteerde levensduur

CO2-absorber met doorzichtige 

behuizing voor snelle 

inzetgereedsheidscontrole

Voorgevulde absorber zodat handmatig 

vullen met ademkalk niet nodig is

Vereenvoudigd koelsysteem met snellere 

regeneratie, simpele bediening en 

ongelimiteerd gebruik

Robuuste ademzak met groter 

volume waarborgt overdruk bij hoge 

ademfrequentie

Twee methoden van zuurstofdosering 

met betrouwbare pneumatiek en minder 

hogedrukcomponenten voor  

meer veiligheid
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Perfect voor een langdurige inzet

Voor een betere bescherming is de BG ProAir ontworpen met een overdruk ademluchtcircuit, zodat
gevaarlijke stoffen het afgesloten ademluchtsysteem niet binnen kunnen komen. Bij het uitademen wordt de
koolstofdioxide verwijderd door een CO2-absorber, en vóór het inademen wordt de lucht gelijkmatig gekoeld en
verrijkt met zuurstof.

Optioneel kan de zuurstof naar uw werktempo gedoseerd worden, voor een nog langere inzet bij een lagere
werkbelasting. Want als zoals u reageert op reddingstactieken, moet uw uitrusting dat ook kunnen.

INZETBAARHEID

Ergonomisch ontworpen met het oog op veiligheid en zichtbaarheid

Het gewicht van de BG ProAir wordt dankzij het slimme draagsysteem gelijkmatig verdeeld, waardoor hij
tijdens langere inzetten gemakkelijk en comfortabel gedragen kan worden. Extra veiligheidsfuncties op de
behuizing zijn onder andere de uiterst goed zichtbare reflectoren en een buddy-verlichtingssysteem, waardoor
uw teamleden u en de status van uw ademluchttoestel kunnen zien.

Lichter ademhalen en eenvoudig in gebruik

De koelopties bevatten geavanceerd regeneratiemateriaal en een vereenvoudigd ijssysteem om de temperatuur
van de ingeademde lucht te verlagen, zonder tijdens het gebruik de ademkringloop te hoeven openen of
onderdelen te moeten verwijderen. Het grotere oppervlak van de koelelementen zorgt langere tijd voor
comfortabele ademlucht. Om het ademhalingscomfort verder te verbeteren, zijn de belangrijkste onderdelen
van de ademkringloop op innovatieve wijze opnieuw ontworpen om de ademweerstand aanzienlijk te verlagen.

Blauwe kleurgecodeerde touchpoints door het gehele ademluchttoestel maken de bediening intuïtiever
waardoor minder training nodig is en de stilstandtijd van uw apparatuur wordt beperkt. Dezelfde
systeemcomponenten als voor de bekende PSS BG 4 kunnen worden toegepast: het FPS 7000
volgelaatsmasker met geïntegreerd communicatiesysteem, testapparatuur, zuurstofboosterpomp en Drägersorb.

CONNECTIVITEIT

Contact houden in de meest uitdagende omgevingen

Het uitlezen van vitale informatie, zoals cilinderdruk, apparatuur-waarschuwingen en Time-To-Whistle, is nu
nóg eenvoudiger en duidelijker. Door het hoog-contrast kleurendisplay zijn uw gegevens duidelijk zichtbaar,
zelfs onder de moeilijkste omstandigheden zoals duisternis, fel zonlicht of rook. Een geïntegreerde Bluetooth®-
module biedt een korte-afstands verbinding om te werken met externe apparaten zoals gasmeetinstrumenten.
Met een pc-verbinding kunt u data downloaden en configuraties uitvoeren. De in de BG ProAir geïntegreerde
datatelemetrie en RFID helpt u bij meerdere scenario's zoals toegangsbeheer, tracking en bewaking van de
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absorber. Naast tijdsberekeningen zoals de restdrukwaarschuwing hebben we erkende functies geïntegreerd
zoals PASS (bewegingsloosmelding), ADSU (handmatig alarm) en temperatuurmetingen.

VEILIGHEID+

Gezond en veilig thuiskomen

Om u op betrouwbare wijze te beschermen tegen giftige gassen, levert de Dräger BG ProAir voortdurend
overdruk, zelfs wanneer uw ademfrequentie in de ademkringloop toeneemt. Dit wordt verder verbeterd door
slimme elektronica, waaronder een lagedruksensor. De geïntegreerde lagedruksensor waarschuwt wanneer
er te weinig zuurstof is om veilige ademhaling te kunnen waarborgen. De sensor levert tevens een lagedruk-
lekdichtheidstest van het beademingssysteem.

Dat ene stapje extra

De BG ProAir is met zijn volledig gesloten behuizing goedgekeurd conform de hoogste normen voor
hittebestendigheid, vlambestendigheid en chemische resistentie, zodat u volgens internationale normen veilige
ademlucht krijgt aangevoerd. Voor extra veiligheid is een optioneel buddysysteem mogelijk, waarmee de
gebruiker tijdens reddingsoperaties veilig zuurstof kan delen met mensen in nood.

ONDERHOUDSVRIENDELIJKHEID

Optimalisering van de beschikbaarheid van uw apparatuur

We begrijpen dat uw tijd kostbaar is. Daarom is de BG ProAir eenvoudig te monteren en te demonteren met
plug'n'play-aansluitingen en bent u minder tijd kwijt aan onderhoud. Er is geen gereedschap nodig voor het
onderhoud en de onderhoudsfrequentie is bijzonder laag, Het reduceerventiel dient bijv. slechts om de 10 jaar
vervangen te worden.

Snel te reinigen en slim te koelen

We hebben alle reinigingsaspecten van de BG ProAir vereenvoudigd: het toestel is volledig machinewasbaar
en er zijn minder onderdelen om te reinigen en te demonteren. Het waterafstotende bandenstel kan moeiteloos
uit de behuizing worden gehaald, waardoor het nog makkelijker te reinigen en snel te drogen is. We
hebben ook de koellogistiek opnieuw ontworpen, zodat het voor u eenvoudiger is om de icepacks en het
regeneratiemateriaal te hergebruiken. Het nieuwe icepacksysteem vereenvoudigt het invriesproces zonder dat
er water aan te pas komt; het regeneratiemateriaal heeft geen ijs nodig en kan bij temperaturen onder 25 °C in
het apparaat worden opgeslagen.

* Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
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Dräger FPS® 7000 RP

De Dräger FPS® 7000 met RP-aansluiting voor gebruik in
combinatie met het Dräger PSS® BG 4 Plus en BG ProAir
kringloopademluchttoestel.
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Dräger BG ProAir zuurstofcilinder

Lichtgewicht ontwerp, specifiek voor gebruik in BG ProAir met een
geïntegreerde indicator en een ongelimiteerde levensduur (indien
toegelaten volgens locale regelgeving).

2 l, 200 bar
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Drägersorb® 400

Drägersorb® 400 wordt gebruikt om zure gassen, zoals kooldioxide
(CO2), te absorberen in gesloten of halfgesloten (kringloop)
ademluchttoestellen.
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Dräger BG ProAir voorgevulde CO2-absorber

Scrubber die specifiek voor de BG ProAir ontworpen is: bus met de
beproefde kwaliteit van Drägersorb 400 en voorgevuld voor meer
gebruiksgemak.
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Focus FS Emergency Response

Met deze software blijven reddingscoördinatoren en teamleiders
voortdurend in contact via interactieve digitale kaarten, het delen
van notities en foto's, real-time rapporten en waarschuwingen.
Zuurstofniveaus, detectie van gevaarlijke gassen en inspecties van
apparatuur worden bijgehouden en geregistreerd. De intuïtieve
interface is eenvoudig te gebruiken, zodat hulpverleners zich kunnen
concentreren op wat het belangrijkst is - ervoor zorgen dat iedereen
veilig terugkeert.
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Dräger FireGround

Altijd het overzicht behouden. De inzetleiding heeft live informatie
nodig van alle ademluchttoesteldragers op alle toegangslocaties en
moet op elk moment en in elke situatie weten waar ze zijn. Het Dräger
FireGround monitoringssysteem kan hiervoor snel worden ingezet en
beperkt de behoefte aan spraakcommunicatie via de portofoon tot een
minimum (*beschikbaar in 2022).

Toebehoren
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Dräger RZ 7000

Eenvoudig in het gebruik: met de Dräger RZ 7000 voert u uiterst
eenvoudig en snel de functie- en lekdichtheidstesten uit van de
Dräger PSS® BG 4 plus.
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Dräger DOB 200 ECO

De Dräger DOB 200 ECO ‒ een zeer mobiel en efficiënt vulstation
voor alle gangbare zuurstofcilinders. Door het compacte ontwerp met
rolwielen is deze booster gemakkelijk te vervoeren. Een robuuste
behuizing beschermt het systeem tegen vuil en beschadiging. De
eenvoudige, geautomatiseerde vulprocedure bespaart veel tijd en
moeite.

Services
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Product Service

Onze Service-afdeling ondersteunt u met verschillende
onderhoudsovereenkomsten ‒ in onze werkplaats of bij u op locatie.
Onderhoud en reparatie zijn een cruciale veiligheidsfactor. Maar ook
vanuit het economisch perspectief is zorgvuldig onderhoud een must.
Preventief onderhoud, onderhoudsprocedures en originele onderdelen
en toebehoren zorgen ervoor dat uw investering langer meegaat.
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Opleidingen

De Dräger Academy verzorgt gebruikersopleidingen en trainingen
die aansluiten bij de door Dräger geleverde producten. Onze
gespecialiseerde vakdocenten, sinds vele jaren actief in het
vakgebied en daarnaast kundig op het gebied van de overdracht
van de vaak uitermate specialistische kennis, staan klaar om
uw medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden bij te
brengen. Desgewenst is het mogelijk om in nauwe samenspraak een
aangepast opleidingsprogramma voor u te ontwikkelen en – eventueel
in-company – te geven.
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Dräger PSS® AirBoss

De Dräger PSS ® AirBoss biedt de beste ergonomie in zijn klasse en is
één van de lichtste ademluchttoestellen voor brandbestrijding. Met de
ervaringen van brandbestrijders wereldwijd en de laatste technologische
innovaties hebben we een nog veiliger en schoner ademluchttoestel
ontworpen, zodat u nog makkelijker en langer kunt ademen.
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Gebruiksduur 240 minuten (bij een gebruik van 30 l/min)
Gewicht, gebruiksklaar
met masker, volle zuurstofcilinder en CO2-absorber)

15,2 kg

Afmetingen (h x b x d) 590 x 400 x 175 mm
Bedrijfstemperatuur
(bij opslag op kamertemperatuur)

-40 °C tot +90 °C

Zuurstoftoevoer:
Constante dosering 1,5 l/min
Minimum-ventiel > 80 l/min
Bypass-ventiel > 80 l/min

Toelatingen
NEN-EN 145 Ex-bescherming conform NEN-EN 50020
IEC Ex ITS Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia I Ma

(-30 °C < Ta < +50/60 °C)
ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma

(-30 °C < Ta < +50/60 °C)

Bestelinformatie

Dräger BG ProAir Onderdelen Bestelnr.
Dräger BG ProAir, G3/4-C-ICE-CH G3/4 cilinderschroefdraad

Constante dosering
IJskoelsysteem
Comfort-bandenstelsel

R 36 0500

Dräger BG ProAir G3/4-C-PCM-CH G3/4 cilinderschroefdraad
Constante dosering
Regeneratief koelmateriaal
Comfort-bandenstelsel

R 36 0501

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-ICE-CH G3/4 cilinderschroefdraad
Ademautomaat dosering
IJskoelsysteem
Comfort-bandenstelsel

R 36 0502

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-PCM-CH G3/4 cilinderschroefdraad
Ademautomaat dosering
Regeneratief koelmateriaal
Comfort-bandenstelsel

R 36 0503

Dräger BG ProAir M24x2-C-ICE-CH M24x2 cilinderschroefdraad
Constante dosering
IJskoelsysteem
Comfort-bandenstelsel

R 36 0508

Dräger BG ProAir M24x2-C-PCM-CH M24x2 cilinderschroefdraad
Constante dosering
Regeneratief koelmateriaal
Comfort-bandenstelsel

R 36 0509

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-ICE-CH M24x2 cilinderschroefdraad
Ademautomaat dosering
IJskoelsysteem
Comfort-bandenstelsel

R 36 0510

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-PCM-CH M24x2 cilinderschroefdraad
Ademautomaat dosering

R 36 0511
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com
.

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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Regeneratief koelmateriaal
Comfort-bandenstelsel

Systeemonderdelen

Dräger FPS® 7000 RP-EPDM-M2-
Pcas-EPDM (functioneel noodzakelijk
onderdeel)

Volgelaatsmasker met centrale aansluiting
voor kringloopademluchttoestel
Maskerlichaam, binnenmasker en
hoofdbandenstel gemaakt van EPDM
Polycarbonaat vizier met krasbestendige
coating en wisser
Optioneel geïntegreerd CamelBak
drinksysteem

R 56 326
(verdere varianten en maten op aanvraag)

Drägersorb 400 – 18 kg Ademkalk gebruikt voor de absorptie van
CO2 in kringloopademluchtsystemen

67 37 985

BG ProAir voorgevulde absorber Voorgevulde bus ademkalk zodat
handmatig vullen niet nodig is

37 02 050


