
Dräger BG ProAir
Aparat de respirat cu circuit închis

Conceput special pentru perioade prelungite: Dräger BG ProAir este
un aparat de respirat cu circuit închis și presiune pozitivă, care combină
siguranța fără compromisuri cu cel mai înalt nivel de confort în respirație
și purtat. Ușor de purtat, ușor de respirat - vă asigură mai mult timp să
terminați lucrul și să vă întoarceți în siguranță.

D-609-2022

Carcasa etanșă previne  
pătrunderea murdăriei sau  
a scânteilor în circuitul respirator

Mânerul permite manevrarea  
ușoară

Harnașamentul ușor de curățat și 
rezistent la căldură permite așezarea 

confortabilă a aparatului pe spate

Capacul se deschide lateral,  
pentru acces la componentele cheie

Monitorizare de top: date esențiale, pe 
ecran cu contrast mare

Iluminatul activ asigură vizibilitate  
în întuneric

Proilul subțire mărește libertatea  
de mișcare în spații închise
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Dräger BG ProAir

D-666-2022

Punte cu arc demontabilă, pentru 
acces facil și curățare simplă

Butelie cu oxigen ușoară, cu manometru 
integrat și durată de viață nelimitată

Cartuș de absorbție a CO
2
 cu carcasă 

translucidă, pentru veriicarea vizuală  
a stării echipamentului

Cartuș preumplut, pentru a evita 
umplerea manuală cu calce sodată

Sisteme de răcire simpliicate,  
cu regenerare rapidă, manipulare  

ușoară și utilizare nelimitată

Sacul de respirație robust,  
cu volum mare, asigură presiunea  

pozitivă la ritmul de respirație crescut

Două metode de dozare  
a oxigenului cu sistem pneumatic  

iabil și mai puține componente  
pentru oxigen la presiune înaltă
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Concepute perfect pentru utilizare de lungă durată

Pentru a vă proteja mai bine, BG ProAir este prevăzut cu un circuit respirator cu presiune pozitivă, care previne
pătrunderea substanțelor periculoase în sistemul de respirat etanș. Pe măsură ce expirați, dioxidul de carbon
este absorbit în cartușul absorbant de CO2, iar înainte de inhalare, aerul este răcit și îmbogățit în oxigen, cu un
debit contant.

Opțional, oxigenul poate fi dozat în funcție de intensitatea activității, oferindu-vă o durată și mai mare în cazul
activităților cu intensitatea mai redusă. Participați la operațiuni de salvare, aveți nevoie de echipament adecvat.

UTILITATE

Conceput ergonomic, ținând cont de siguranță și vizibilitate

Greutatea BG ProAir este distribuită uniform datorită sistemului inteligent de transport, care îl face mai ușor și
mai confortabil de purtat în timpul misiunilor mai lungi. Caracteristicile suplimentare de siguranță ale carcasei
includ: elemente reflectorizante foarte vizibile și un sistem cu lumini pentru coechipieri, care le permite să vă
vadă și să afle în ce stare este aparatul Dvs.

Mai ușor de respirat și mai ușor de utilizat

Opțiunile de răcire includ un material de regenerare de ultimă generație, precum și un sistem simplificat, cu
gheață, pentru reducerea temperaturii aerului inspirat, fără a fi necesar să deschideți circuitul respirator sau
să demontați componente în timpul utilizării. Suprafața mare a elementelor de răcire asigură aer pentru o
respirație confortabilă, pentru perioade mai lungi de timp. Pentru a îmbunătăți suplimentar confortul respirator,
componentele importante ale circuitului respirator au fost reproiectate în mod inovator, pentru a reduce
semnificativ rezistența respiratorie.

Punctele de contact, de culoare albastră din întregul aparat de respirat fac utilizarea acestuia mai intuitivă și,
prin urmare, reduc eforturile de instruire și timpii morți ai echipamentului. Sunt utilizate aceleași componente
ale sistemului ca în cazul bine-cunoscutului PSS BG 4: masca facială integrală FPS 7000, comunicare
integrată, echipament de testare, pompa de transvazare a oxigenului și Drägersorb.

CONECTIVITATE

Sunteți conectați chiar și în cele mai dificile medii

Acum puteți vizualiza mai simplu informațiile vitale, cum ar fi presiunea oxigenului din butelie, avertizările din
timpul utilizării și alarmele. Grație afișajului complet color, cu contrast mărit, datele sunt ușor vizibile, chiar
și în cele mai dificile medii, de exemplu în întuneric, lumină puternică sau fum. Un modul Bluetooth® integrat
asigură conexiunea necesară pentru lucrul cu dispozitive externe, de exemplu detectoarele de gaz, dar și o
conexiune PC, pentru descărcarea datelor și configurare. Funcțiile de telemetrie integrată a datelor și RFID din
BG ProAir vă ajută în diverse situații, cum ar fi gestionarea intrărilor în zonele periclitate și monitorizarea stării
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cartușului. În plus față de calculele de timp, de exemplu intervalul până la declanșarea alarmei, am integrat și
funcții consacrate, precum PASS, ADSU și măsurarea temperaturii.

SIGURANȚĂ+

Ajungeți acasă sănătos

Pentru a vă asigura o protecție fiabilă împotriva gazelor ambientale toxice, Dräger BG ProAir furnizează
continuu presiune pozitivă atunci când ritmul respirator crește. Este echipat suplimentar cu un sistem electronic
încorporat, care include un senzor de presiune scăzută. Senzorul de presiune scăzută integrat, semnalează
eventuala lipsă de oxigen, ca să puteți respira în siguranță. De asemenea, senzorul asigură și testul de
etanșeitate la presiune scăzută a sistemului de protecție respiratorie.

Depășiți limitele

Mulțumită carcasei sale complet etanșe, BG ProAir a fost certificat conform celor mai înalte standarde de
rezistență la căldură, foc deschis și agenți chimici, oferindu-vă aer de respirat în condiții de siguranță, conform
standardelor internaționale. Pentru siguranță suplimentară, acesta este prevăzut și cu un sistem opțional pentru
coechipier, prin care utilizatorul poate să dea, în condiții de siguranță, oxigen celor care au nevoie în timpul
operațiunilor de salvare.

FUNCȚIONALITATE

Maximizarea timpului de funcționare a echipamentului

Înțelegem că timpul este esențial pentru Dvs. Din acest motiv, conectorii de tip plug’n’play fac ca BG ProAir să
fie ușor de asamblat și dezasamblat, reducând timpul alocat instructajului. Nu sunt necesare instrumente pentru
întreținere, iar frecvența de service este redusă în mod convenabil, implicând doar înlocuirea reductorului o dată
la 10 ani.

Curățare rapidă și răcire inteligentă

Am simplificat fiecare aspect de curățare al BG ProAir: Se poate spăla complet în mașină și are mai puține
componente de curățat și dezasamblat. Harnașamentul impermeabil poate fi demontat fără efort de pe carcasă,
deci se curăță mai ușor și se usucă mai repede. De asemenea, am reproiectat logistica de răcire, simplificând
reutilizarea rezervorului de răcire și a materialului regenerabil. Noul sistem cu rezervor de răcire simplifică
procesul de congelare, fără a necesita utilizarea apei; materialul de regenerare nu necesită gheață și poate fi
depozitat în aparat la temperaturi sub 25 °C.

* Bluetooth® este marcă comercială înregistrată a companiei Bluetooth SIG, Inc.
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Dräger FPS® 7000 RP

Masca facială integrală Dräger FPS 7000 RP a fost special concepută
pentru sistemele de repirație cu circuit închis. Un adevărat standard de
siguranță, designul modern vă oferă un câmp vizual mare și optimizat.
Sunt disponibile diferite mărimi, pentru a asigura o echipare confortabilă
și sigură. Ștergătorul integrat și sistemul opțional de hidratare vă oferă
confort suplimentar în timpul intervențiilor mai lungi.
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Butelia de oxigen Dräger BG ProAir

Designul ușor, destinat utilizării cu BG ProAir, este prevăzut cu un
indicator integrat, iar durata de utilizare este nelimitată (dacă legislația
permite acest lucru).

2 l, 200 de bari
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Drägersorb® 400

Drägersorb® 400 face parte dintr-o serie de produse dezvoltate
întotdeauna în combinație cu aparatele de protecție respirațorie cu
circuit închis sau semi-inchis Dräger. Astfel au luat naștere aparate
de tehnologie avansată și mijloace de absorbție care sunt perfect
compatibile și care corespund în cea mai mare măsură nivelului tehnicii.
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Recipient de filtrare a CO2 preumplut Dräger BG ProAir

Recipient proiectat special pentru BG ProAir. Are calitatea dovedită a
Drägersorb 400 și este preumplut, pentru o utilizare mai facilă.
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Focus FS Emergency Response

Cu acest software, coordonatorii operațiunilor de salvare și căpitanii
de echipă rămân în contact constant prin intermediul hărților digitale, al
observațiilor și fotografiilor distribuite, al rapoartelor și alertelor în timp
real. Nivelurile de oxigen, detectarea de gaze periculoase și verificările
echipamentului sunt monitorizate și înregistrate. Interfața intuitivă,
ușor de utilizat permite personalului pentru situații de urgență să se
concentreze pe esențial: să se asigure că toată lumea revine acasă în
siguranță.
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Dräger FireGround

Imagine cuprinzătoare în fiecare moment: Responsabilul de incident
are nevoie de informații în direct de la toți purtătorii de aparate SCBA,
din toate punctele de intrare. De asemenea, trebuie să știe că nimeni
nu lipsește la apel, indiferent de situație. Sistemul de urmărire Dräger
FireGround* oferă toate acestea într-o modalitate rapidă și reduce la
minimum necesitățile de comunicare prin stații radio (*disponibil în
2022).

Accesorii

D
-3

86
92

-2
01

5

Dräger RZ 7000

Ușor de utilizat: Cu Dräger RZ 7000 puteți efectua probe funcționale și
de etanșeitate pentru Dräger BG ProAir și PSS® BG 4 plus mai ușor și
mai rapid decât înainte.
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Dräger DOB 200 ECO

Descoperiți Dräger DOB 200 ECO: O stație de umplere foarte mobilă
și eficientă pentru toate buteliile de oxigen uzuale. Design-ul său
compact, cu rotițe de deplasare îl face ușor de transportat, în timp ce
carcasa robustă protejează conținutul de deteriorare. Procedura simplă
și automată de umplere economisește timp și efort.

Servicii pentru produse
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Service pentru produse

Departamentul de service pentru produse vă pune la dispoziție o gamă
de pachete de service - în magazinele noastre precum și la locația sau
în unitatea dvs. Îngrijirea, service-ul și întreținerea sunt factori cheie
în ceea ce privește siguranța. Întreținerea și îngrijirea diligentă sunt
absolut necesare din punct de vedere economic. Verificările preventive,
procedurile de service și piesele de înlocuire originale fac mai durabilă
investiția dvs.
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Instruire

Academia Dräger a împărtășit cunoștințe bine-fundamentate și practice
timp de 40 de ani. Cu peste 110 instructori autorizați și peste 600 de
subiecte disponibile, noi efectuăm mai mult de 2,400 de ședințe de
instruire pe an. Noi echipăm angajații dvs. cu cunoștințele necesare
pentru situații reale și asigurăm faptul că materialele învățate pot fi
reamintite și aplicate în mod fiabil - în activitatea de zi de zi și mai ales în
situații stresante. Pentru a răspunde nevoilor dvs., putem de asemenea
să dezvoltăm un program de instruire specializat în mod specific pentru
dvs.
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Service pentru echipamente închiriate

De la completarea unei lipse temporare de echipamente până la
obținerea de echipamente speciale pentru aplicații care implică cerințe
specifice: Dacă trebuie să acoperiți o cerere temporară mai mare, atunci
Serviciul de închiriere Dräger cu peste 65.000 de echipamente de
închiriere este o alternativă economică la achiziționare. Rapid, simplu și
cu o gamă largă de servicii suplimentare disponibile la cerere.

Produse asociate
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Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS ® AirBoss oferă cea mai bună ergonomie din clasa lui și
este unul dintre cele mai ușoare aparate de protecție respiratorie pentru
pompieri. Lecțiile învățate de la pompierii din întreaga lume, precum
și cele mai recente inovații în domeniul tehnologiei, ne-au ajutat să
proiectăm un aparat autonom de protecție respiratorie (SCBA) mai
sigur, care vă permite să respirați mai ușor, pentru mai mult timp.



Date tehnice

Dräger BG ProAir | 09

Durata utilizării 240 de minute (la un ritm de lucru de 30 l/min)
Greutate, gata de utilizare
(cu mască, butelie de oxigen plină și cartuș de CO2)

15,2 kg
33 livre 8 uncii

Dimensiuni Î x l x A 590 x 400 x 175 mm
23,3 x 15,7 x 6,9 inch

Temperaturi de funcționare
(când se păstrează la temperatura camerei)

Între -40 °C și +90 °C
Între - 40 °F și +194 °F

Dozarea oxigenului:
Debit constant 1,5 l/min
Debit minim al supapei > 80 l/min
Debitul supapei de bypass > 80 l/min
Aprobări:
EN 145 Protecție Ex conform EN 50020
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)

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

Dräger BG ProAir Componente Nr. comandă
Dräger BG ProAir, G3/4-C-ICE-CH Filet butelie G3/4

Dozare constantă
Sistem de răcire cu gheață
Sistem de prindere confortabil

R 36 0500

Dräger BG ProAir G3/4-C-PCM-CH Filet butelie G3/4
Dozare constantă
Material de răcire cu regenerare
Sistem de prindere confortabil

R 36 0501

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-ICE-CH Filet butelie G3/4
Dozare prin automat pulmonar
Sistem de răcire cu gheață
Sistem de prindere confortabil

R 36 0502

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-PCM-CH Filet butelie G3/4
Dozare prin automat pulmonar
Material de răcire cu regenerare
Sistem de prindere confortabil

R 36 0503

Dräger BG ProAir M24x2-C-ICE-CH Filet butelie M24x2
Dozare constantă
Sistem de răcire cu gheață
Sistem de prindere confortabil

R 36 0508

Dräger BG ProAir M24x2-C-PCM-CH Filet butelie M24x2
Dozare constantă
Material de răcire cu regenerare
Sistem de prindere confortabil

R 36 0509

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-ICE-CH Filet butelie M24x2
Dozare prin automat pulmonar
Sistem de răcire cu gheață
Sistem de prindere confortabil

R 36 0510

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-PCM-CH Filet butelie M24x2 R 36 0511
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Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ROMANIA
Dräger Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel +40 21 250 91 68
Fax +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60904809
Fax +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact
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Dozare prin automat pulmonar
Material de răcire cu regenerare
Sistem de prindere confortabil

Componente ale sistemului

Dräger FPS® 7000 RP-EPDM-M2-Pcas-CR
(necesar pentru funcționare)

Mască integrală facială cu conectare
centrală pentru aparatul de respirat cu
circuit închis
Structura măștii, masca interioară și
sistemul de prindere pentru cap sunt
realizate din EPDM
Cu vizor din policarbonat, tratat antizgâriere
și ștergător
Sistem de băut CamelBak integrat opțional

R 56 326
(alte variante și mărimi la cerere)

Drägersorb 400 - 18 kg Calce sodată pentru absorbția de CO2 în

sistemele de respirat cu circuit închis

67 37 985

Cartuș BG ProAir preumplut Recipient preumplut cu calce sodată,
pentru eliminarea umplerii manuale

37 02 050


