
Dräger BG ProAir
Kapalı Devre Solunum Cihazı

Daha uzun süreler için özel tasarlandı: Dräger BG ProAir, ödün vermeyen
güvenliği, en yüksek seviyede solunum ve taşıma konforu ile birleştiren
pozitif basınçlı kapalı devre bir solunum cihazıdır. Daha kolay taşıma, daha
kolay solunum - size işinizi yapıp geri dönmek için daha fazla zaman verir.

D-609-2022

Mühürlü gövde, kir veya  

kıvılcımların solunum döngüsüne  
girmesini önler 

Çekme kuvvetli kol, kolay  
kullanım sağlar

Kolay temizlenen ve ısıya dayanıklı askı, 
seti rahat şekilde sırta konumlandırır

Kilit bileşenlere kolay erişim için  
kapak yana doğru açılır

Yüksek kontrastlı ekranda gerekli 
verilerle üstün teknolojide izleme

En karanlık koşullarda aktif  
aydınlatma görüş imkanı sunar

İnce proil, kapalı alanlarda hareket 
serbestliğini artırır
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Dräger BG ProAir

D-666-2022

Kolay erişim ve basit temizlik için 
çıkarılabilir yaylı köprü

Entegre basınç göstergeli ve sınırsız 
ömürlü haif oksijen tüpü

Ekipmanın hazır olduğunu gözle 
hızla kontrol için şeffaf gövdeli CO

2
  

absorberi

Elle sodalime dolumu gerektirmeyen 
önceden doldurulmuş absorber

Daha hızlı rejenerasyon, kolay  
ve sınırsız kullanımla sadeleştirilmiş 

soğutma sistemleri

Artırılmış hacimli dayanıklı  
solunum torbası, yüksek solunum 

hızlarında pozitif basınç sağlar

Güvenilir pnömatikler ve daha  
az yüksek basınçlı oksijen bileşenleri  

ile iki oksijen dozlama yöntemi



Avantajlar
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Uzun süreli kullanım için mükemmel tasarım

Sizi daha iyi korumak için BG ProAir, tehlikeli maddelerin mühürlü solunum sistemine girmesini önleyen
bir pozitif basınçlı solunum devresi ile tasarlanmıştır. Nefesinizi verdikçe karbondioksit, bir CO2 absorberi
aracılığıyla uzaklaştırılır ve nefes alma öncesi hava soğutulup sabit bir oranda oksijenle zenginleştirilir.

Opsiyonel olarak oksijen dozu sizin çalışma hızınıza göre ayarlanabilir, bu da size düşük çalışma hızlarında daha
da uzun süre sağlar. Çünkü siz kurtarma taktikleri uyguladıkça ekipmanınız da size eşlik etmelidir.

KULLANILABİLİRLİK

Güvenlik ve görüş alanı ön planda tutularak ergonomik olarak tasarlandı

Akıllı taşıma sistemi sayesinde BG ProAir'in ağırlığı eşit dağıtılmıştır, bu da uzun görevlerde kullanımını daha
kolay ve konforlu kılar. Gövdedeki ek güvenlik özellikleri arasında şunlar yer alır: Yüksek görünürlükte reflektörler
ve ekip üyelerinizin sizi görmesine ve cihazınızın durumunu anlamasına yardımcı olan eşli çalışma ışık sistemi.

Daha kolay solunum ve daha kolay kullanım

Soğutma seçenekleri, üstün teknoloji ürünü rejenerasyon malzemesinin yanında kullanım sırasında solunum
döngüsünü açmaya veya bileşenleri çıkarmaya gerek kalmadan solunan havanın sıcaklığını düşüren
sadeleştirilmiş bir buz sistemini içerir. Soğutma elemanlarının geniş yüzey alanı, daha uzun süre konforlu
solunum havası sağlar. Solunum konforunu daha da artırmak için solunum döngüsündeki kilit bileşenler,
solunum direncini belirgin oranda düşürecek şekilde yenilikçi biçimde yeniden tasarlanmıştır.

Solunum cihazı genelindeki mavi renk kodlu temas noktaları, kullanımı daha da sezgisel kılarak eğitim ve
ekipmanın çalışmama sürelerini azaltır. Çok iyi tanınan PSS BG 4'tekiler ile aynı sistem bileşenleri: FPS 7000
tam yüz maskesi, maske içi iletişim, test ekipmanı, oksijen transfer pompası ve Drägersorb.

BAĞLANABİLİRLİK

En zorlu ortamlarda bağlantınızı koruyun

Tüp basıncı, kullanım sırasındaki uyarılar ve alarma kalan süre gibi hayati bilgilerin okunması artık her
zamankinden daha basit ve net. Yüksek kontrastı ile tam renkli ekranda verileriniz karanlık, parlak güneş
ışığı veya duman gibi en zor ortamlarda bile açık bir şekilde görünür. Entegre bir Bluetooth® modülü, gaz
dedektörlerinin yanı sıra veri indirip konfigürasyon yapmak için bir bilgisayar bağlantısı gibi harici cihazlarla
çalışmak üzere kısa menzilli bir bağlantı sunar. BG ProAir'in entegre veri telemetrisi ve RFID özellikleri, giriş
kontrolü yönetimi ve absorber durumu takibi gibi çeşitli senaryolarda size yardımcı olur. Alarma kalan süre gibi
zaman hesaplamalarının yanı sıra PASS, ADSU ve sıcaklık okumaları gibi bilinen özellikleri de entegre ettik.



Avantajlar
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GÜVENLİK+

Eve sağlıkla ulaşmak

Sizi toksik ortam gazlarına karşı güvenilir şekilde korumak için Dräger BG ProAir, solunum devresinde solunum
hızınız artsa bile size sürekli olarak pozitif basınç sağlar. Bu özellik, bir düşük basınç sensörünü de içeren akıllı
cihaz içi elektroniklerle daha da geliştirilmiştir. Güvenli solunum sağlamak için entegre düşük basınç sensörü,
oksijen eksikliği olduğunda uyarı verir. Sensör ayrıca solunum sisteminde bir düşük basınç kaçak testi sunar.

Bir adım daha ötesi

Tam mühürlü gövdesi ile BG ProAir ısı, alev ve kimyasal direnç açısından en yüksek standartlara göre
onaylanmıştır, böylece size uluslararası standartlara uygun güvenli solunum havası sağlar. İlave güvenlik için
ürün, kurtarma durumlarında kullanıcının oksijenini güvenli bir şekilde ihtiyacı olan kişilerle paylaşmasını sağlayan
opsiyonel bir eşli çalışma sistemi ile gelir.

BAKIM KOLAYLIĞI

Ekipmanınızın çalışma süresi maksimumda

Vaktinizin çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle tak-çalıştır konektörler, BG ProAir'in monte edilip
sökülmesini kolaylaştırırken eğitime harcanan sürenin de kısalmasını sağlar. Bakım için hiçbir alet gerekmez ve
düşürücünün sadece her 10 yılda bir değiştirilmesi gibi servis sıklığı da azaltılmıştır.

Hızla temizlenir ve akıllıca soğutulur

BG ProAir'in temizliğinin bütün yönlerini basitleştirdik: Komple makinede yıkanabilir ve temizleyip sökmeniz
gereken daha az parça vardır. Su geçirmez askı hiç çaba gerektirmeden gövdeden sökülebilir, bu da temizliğini
daha da kolaylaştırır ve kurumasını hızlandırır. Ayrıca buz paketlerini ve rejenerasyon malzemesini yeniden
kullanmanızı daha basitleştirecek şekilde soğutma lojistiğini de yeniden tasarladık. Yeni buz paketi sistemi suyla
işlem yapmaya gerek kalmadan dondurma sürecini basitleştirirken rejenerasyon malzemesi buz gerektirmez ve
25 °C/77 °F altındaki sıcaklıklarda cihazda saklanabilir.

* Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.



Sistem parçaları
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Dräger FPS® 7000 RP

Dräger FPS 7000 RP tam yüz maskesi, kapalı devre solunumu
düşünerek özel olarak tasarlanmıştır. Güvenlik bağlamında standartları
belirleyen modern tasarım size geniş, optimize bir görüş alanı sunarken
farklı boylarda sunulması, maskenin güvenli ve sağlam şekilde oturmasını
sağlar. Entegre silecek ve opsiyonel sıvı alma sistemi, uzun süreler
boyunca size ek konfor sunar.
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Dräger BG ProAir oksijen tüpü

Entegre bir gösterge ve sınırsız kullanım ömrü ile (kanuni kısıtlamalar
nedeniyle geçerli olan yerlerde) BG ProAir'de kullanıma özel hafif
tasarım.

2 l, 200 bar
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Drägersorb® 400

Drägersorb® 400, kapalı veya yarı kapalı devre solunum cihazlarında
karbondioksit (CO2) gibi asit gazlarını emmek için kullanılır.
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Dräger BG ProAir önceden doldurulmuş CO<sub>2</sub> tutucu

Drägersorb 400'ün kanıtlanmış kalitesini taşıyan ve daha kolay kullanım
için önceden doldurulmuş BG ProAir'e özel tasarlanan kutu.
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Focus FS Acil Müdahale

Bu yazılımla kurtarma koordinatörleri ve ekip liderleri, etkileşimli dijital
haritalar, not ve fotoğraf paylaşımı, gerçek zamanlı raporlar ve ikazlar
üzerinden sürekli temasta kalır. Oksijen seviyeleri, tehlikeli gaz algılama
ve ekipman kontrolleri takip edilip kaydedilir. Sezgisel arayüzü kullanmak
kolaydır, böylece acil durum müdahale personeli en önemli şeye
odaklanabilir - herkesin güvenle dönmesini sağlamak.
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Dräger FireGround

Her an genel bir bakış: Görev amirinin, tüm giriş noktalarındaki tüm
BSC kullanıcılarından canlı bilgiler alması ve her türlü senaryoda nerede
olduklarını bilmesi gerekir. Dräger FireGround* Hesap Verebilirlik
Sistemi bunu hızlı görevlendirme modu ile başarır ve telsiz üzerinden
sesli iletişim ihtiyacını asgari düzeye düşürür (* 2022'de mevcut).

Aksesuarlar
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Dräger RZ 7000

Kolay kullanım: Dräger RZ 7000 ile Dräger PSS® BG 4 plus'ta çalışma
ve sızıntı testlerini her zamankinden daha kolay ve hızlı bir şekilde
yapabilirsiniz.



Aksesuarlar
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Dräger DOB 200 ECO

Dräger DOB 200 ECO'yu keşfedin: Yaygın olarak kullanılan tüm oksijen
tüpleri için son derece mobil ve etkin doldurma istasyonu. Tekerlekli
kompakt tasarımıyla kolayca taşınırken sağlam kasası, hasarlara karşı
korur. Basit ve otomatik doldurma prosedürü hem zaman hem de efor
tasarrufu sağlar.

Ürün Hizmetleri
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Ürün Hizmeti

Ürün hizmetleri departmanımız atölyelerimizde veya tesisinizde yerinde
sizi bir dizi servis paketi ile destekler. Güvenlik söz konusu olduğunda
bakım, servis ve onarım kilit faktörlerdir. Titiz bir bakım ve onarım,
ekonomik açıdan da kesinlikle gereklidir. Önleyici kontroller, servis
prosedürleri ve orijinal yedek parçalar, yatırımınızın daha uzun ömürlü
olmasını sağlar.
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Eğitim

Dräger Akademisi, 40 yılı aşkın bir süredir güvenilir ve pratik bilgiler
vermektedir. 110'un üzerinde yetkili eğitmenimizle 600'ün üzerinde
konuda yılda 2400'den fazla eğitim oturumu sunuyoruz. Çalışanlarınızı
gerçek yaşamdaki durumlar için gereken bilgilerle donatıyor ve öğrenilen
materyallerin günlük iş hayatında ve özellikle stresli durumlarda
hatırlanabilmesini ve güvenilir şekilde uygulanabilmesini sağlıyoruz.
İhtiyaçlarınıza yanıt vermek amacıyla, size göre özelleştirilmiş bir eğitim
programı hazırlamaktan da memnuniyet duyarız.



Ürün Hizmetleri
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Kiralama Servisi

Geçici bir ekipman eksikliğini gidermekten özgün gerekliliklere sahip
uygulamalar için özel ekipman teminine kadar: Sadece geçici olarak
ortaya çıkan yüksek bir talebi karşılamanız gerekiyorsa 65.000'in
üzerinde kiralık ekipmana sahip Dräger Kiralama Servisi, satın almaya
göre ekonomik bir alternatiftir. Talep üzerine hızlı, basit ve geniş bir
yelpazede ek hizmetler mevcuttur.

İlgili Ürünler
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Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS ® AirBoss, sınıfındaki en iyi ergonomiyi sunar ve
yangınla mücadeleye yönelik en hafif solunum cihazlarından biridir.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki itfaiyecilerden öğrenilen derslerin yanında
teknolojideki en güncel yenilikler, daha kolay ve uzun süre solumanız için
daha da güvenli ve temiz bir BSC sistemi tasarlamamızı sağladı.



Teknik Veriler
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Kullanma süresi 240 dakika (30 l/dakikalık çalışma hızında)
Ağırlık, kullanıma hazır
(maske, dolu oksijen tüpü ve CO2 absorber ile)

15,2 kg
33 lb 8 oz

Boyut Y x G x D 590 x 400 x 175 mm
23,3 x 15,7 x 6,9 inç

Çalışma sıcaklıkları
(oda sıcaklığında depolandığında)

-40 °C ila +90 °C
-40 °F ila +194 °F

Oksijen beslemesi:
Sabit dozlama hızı 1,5 l/dk.
Minimum valf hızı >80 l/dk.
Baypas valfi hızı >80 l/dk.
Onaylar:
EN 145 EN 50020 uyarınca patlama koruması
IEC Ex ITS Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia I Ma

(-30 °C < Ta < +50/60 °C / -22 °F < Ta < 122/140 °F)
ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, I M1 Ex ia I Ma

(-30 °C < Ta < +50/60 °C / -22 °F < Ta < 122/140 °F)

Sipariş Bilgileri

Dräger BG ProAir Bileşenler Sipariş No.
Dräger BG ProAir, G3/4-C-ICE-CH G3/4 tüp dişi

Sabit dozlama
Buz soğutma sistemi
Konfor askı takımı

R 36 0500

Dräger BG ProAir G3/4-C-PCM-CH G3/4 tüp dişi
Sabit dozlama
Yenileyici soğutma malzemesi
Konfor askı takımı

R 36 0501

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-ICE-CH G3/4 tüp dişi
Akciğer ihtiyaçlı oksijen dozlama
Buz soğutma sistemi
Konfor askı takımı

R 36 0502

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-PCM-CH G3/4 tüp dişi
Akciğer ihtiyaçlı oksijen dozlama
Yenileyici soğutma malzemesi
Konfor askı takımı

R 36 0503

Dräger BG ProAir M24x2-C-ICE-CH M24x2 tüp dişi
Sabit dozlama
Buz soğutma sistemi
Konfor askı takımı

R 36 0508

Dräger BG ProAir M24x2-C-PCM-CH M24x2 tüp dişi
Sabit dozlama
Yenileyici soğutma malzemesi
Konfor askı takımı

R 36 0509

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-ICE-CH M24x2 tüp dişi
Akciğer ihtiyaçlı oksijen dozlama
Buz soğutma sistemi
Konfor askı takımı

R 36 0510

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-PCM-CH M24x2 tüp dişi R 36 0511



Sipariş Bilgileri
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk
@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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Akciğer ihtiyaçlı oksijen dozlama
Yenileyici soğutma malzemesi
Konfor askı takımı

Sistem Bileşenleri

Dräger FPS® 7000 RP-EPDM-M2-PCas-
EPDM (kullanım için gereklidir)

Kapalı devre solunum cihazı için merkezi
bağlantılı tam yüz maskesi
Maske gövdesi, iç maske ve kafa bandı
EPDM'den imal edilmiştir
Çizilmez kaplamalı polikarbon vizör ve
silecek ile
Opsiyonel entegre CamelBak sıvı alma
sistemi

R 56 326
(talep üzerine ek modeller ve boylar
mevcuttur)

Drägersorb 400 - 18 kg Sodalime, kapalı devre solunum
sistemlerinde CO2 tutunumu için kullanılır

67 37 985

BG ProAir önceden doldurulmuş absorber Elle sodalime dolumu gerektirmeyen
önceden doldurulmuş sodalime kanisteri

37 02 050


