
Dräger BG ProAir
Suljetun kierron hengityslaite

Suunniteltu pitkäkestoiseen käyttöön: Dräger BG ProAir on ylipaineinen
suljetun kierron happihengityslaite, jonka käyttömukavuus on korkeinta
laatua -turvallisuudesta tinkimättä. Laitteen keveys ja alhaisempi
hengitysvastus antaa sinulle enemmän turvallista työskentelyaikaa.

D-609-2022

Tiiviis kotelo estää lian ja 

kipinöiden pääsyn hengityspiiriin

Kantokahva helpottaa käsittelyä

Helposti puhdistettavat ja lämpöä 

kestävät valjaat lisäävät ergonomisuutta

Kansi avautuu sivulle, mikä mahdollistaa 

helpon pääsyn tärkeimpiin osiin

Huippuluokan valvonta ja tärkeät tiedot 

selkeällä näytöllä

Valaistus takaa näkyvyyden 

myös pimeimmissä olosuhteissa

Laitteen kapeus lisää liikkumisvapautta 

ahtaissakin tiloissa
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Dräger BG ProAir

D-666-2022

Irrotettava jousisilta helpottaa laiteosien 

käsittelyä ja tekee puhdistuksesta 

yksinkertaista

Kevyt paineilmasäiliö, jossa on integroitu 

painemittari ja rajoittamaton käyttöikä

Läpinäkyvä CO2-absorptiokanisteri 

nopeuttaa laitteiston toimintakunnon 

tarkistusta

Esitäytetyn absorptiokanisterin ansiosta 

absorptiokalkkia ei tarvitse lisätä 

manuaalisesti

Yksinkertaistettu jäähdytysjärjestelmä, 

joka voidaan regeneroida nopeammin, 

jota on helpompi käsitellä ja jonka 

käyttöikä on rajoittamaton

Kestävä hengityspussi, jonka suurempi 

tilavuus varmistaa ylipaineen, kun 

hengitysilmanvaihto on suuri

Kaksi hapen annostelumenetelmää 

luotettavalla pneumatiikalla; 

vähennetty määrä korkeapainehapen 

laitekomponentteja
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Sopii erinomaisesti pidempiaikaiseen käyttöön

BG ProAir -happihengityslaitteen ylipaineinen hengityspiiri estää vaarallisten aineiden pääsyn suljettuun
hengitysjärjestelmään parantaen näin turvallisuutta. Uloshengitettäessä hiilidioksidi poistuu CO2-
absorptiokanisterin kautta, ja ennen sisäänhengitystä ilma jäähdytetään ja rikastetaan hapella tasaisella
virtauksella.

Vaihtoehtoisesti happea voidaan annostella kulutuksen mukaan; näin käyttöaikaa voidaan pidentää entisestään
kulutuksen ollessa matala. Kun käyttäjä reagoi pelastustaktiikan mukaisesti, myös varusteiden on reagoitava
vastaavasti.

KÄYTETTÄVYYS

Suunniteltu ergonomisesti, turvallisuus ja näkyvyys etusijalla

Älykkään kantojärjestelmän ansiosta BG ProAirin paino jakautuu tasaisesti, mikä tekee sen käytöstä helpompaa
ja mukavampaa pidempien tehtävien aikana. Muita kotelon turvaominaisuuksia ovat: kirkkaat heijastimet ja
henkilövalojärjestelmä, joka auttaa tiimin jäseniä näkemään toisensa sekä laitteidensa tilan.

Helpompi hengittää ja helpompi käyttää

Jäähdytysvaihtoehtoihin kuuluu huippuluokan regenerointimateriaali sekä yksinkertaistettu jääjärjestelmä, joka
alentaa sisäänhengitetyn ilman lämpötilaa ilman, että käytön aikana olisi joko avattava hengityspiiriä tai irrotettava
osia. Jäähdytyselementtien suurempi pinta-ala mahdollistaa hengitysilman matalamman lämpötilan pidemmäksi
aikaa. Hengitysmukavuuden parantamiseksi hengityspiirin pääkomponentit on suunniteltu innovatiivisesti
uudelleen niin, että hengitysvastus vähenee merkittävästi.

Laitteen käyttöä opastetaan sinisillä värikoodeilla, mikä tekee sen käytöstä intuitiivista, nopeuttaa laitteen
uudelleen käyttöön ottoa ja vähentää harjoitteluun kuluvaa aikaa. Saatavilla ovat PSS BG 4:stä tutut
järjestelmäkomponentit: FPS 7000 kokonaamari, kasvo-osaan integroitava kommunikointijärjestelmä,
testauslaitteet, hapensiirtopumppu ja Drägersorb -absorptiokalkki.

YHDISTETTÄVYYS

Yhteydenpitoa haastavimmissakin olosuhteissa

Tärkeiden tietojen, kuten säiliöpaineen, käytönaikaisten varoitusten ja jäljellä olevan happimäärän -saaminen
on nyt entistä yksinkertaisempaa ja selkeämpää. Selkeältä täysvärinäytöltä tiedot näkyvät selvästi vaikeissakin
olosuhteissa, kuten pimeässä, kirkkaassa auringonvalossa tai savussa. Integroitu Bluetooth® -moduuli tarjoaa
lyhyen kantaman yhteyden ulkoisiin laitteisiin, kuten kaasuilmaisimiin, sekä tietokoneyhteyden tiedon lataamiseen
ja asetusten säätämiseen. BG ProAirin integroitu telemetria, -tietojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen,
sekä RFID-tunnisteet auttavat useissa eri skenaarioissa, kuten savusukellusvalvonnassa ja absorptiokalkin
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vaihdon seurannassa. Jäljellä olevan sukellusajan seurannan lisäksi olemme integroineet myös hyväksi havaittuja
ominaisuuksia, kuten PASS, ADSU ja lämpötilalukemat.

TURVALLISUUS+

Turvallisesti takaisin

Suojatakseen käyttäjää ympäristön myrkkykaasuilta Dräger BG ProAir ylläpitää jatkuvaa ylipainetta myös
raskaasti hengittäessä. Vaikutusta parantaa entisestään matalapaineanturin sisältävät älykkäät integroidut
elektroniikkaosat. Integroitu matalapaineanturi varoittaa hapenpuutteesta, mikä varmistaa turvallisen hengityksen.
Anturi suorittaa myös hengitysjärjestelmän matalapainevuototestin.

Entistäkin turvallisempi

BG ProAirin kotelo on täysin tiivis ja laite on hyväksytty korkeimpien kuumuuden-, liekkien- ja
kemikaalienkestävyyttä säätelevien standardien mukaisesti. Laite siis antaa käyttäjälleen turvallista hengityspiiriä
kansainvälisten standardien mukaisesti. Lisäsuojaa tarjoaa myös valinnainen hapensyöttöletku, jonka avulla
käyttäjä voi pelastustilanteessa turvallisesti jakaa happea sitä tarvitseville.

HUOLLETTAVUUS

Laitteen käyttöajan maksimoiminen

Ymmärrämme, että aikasi on arvokasta. Plug'n'play-liitännät tekevät BG ProAirin kokoamisesta ja purkamisesta
helppoa, ja harjoitteluun kuluu aikaa vähemmän. Kunnossapidossa ei tarvita työkaluja ja huoltoa tarvitaan
harvemmin, esimerkiksi paineenalennin vaihdetaan vain 10 vuoden välein.

Nopea puhdistaa ja älykäs jäähdytys

Olemme yksinkertaistaneet BG ProAirin puhdistusta: Se on täysin konepestävä, ja puhdistettavia ja irrotettavia
osia on vähemmän. Vedenkestävä hihnasto voidaan irrottaa kotelosta vaivattomasti, mikä tekee niistä entistä
helpommat puhdistaa ja kuivata. Olemme myös uudistaneet jäähdytysjärjestelmää, mikä tekee jääpakkausten ja
regenerointimateriaalin uudelleenkäytöstä entistä yksinkertaisempaa. Uusi jääpakkausjärjestelmä yksinkertaistaa
jäädytysprosessia siten, että vettä ei tarvitse käsitellä. Regenerointimateriaalia varten puolestaan jäätä ei tarvita,
ja sitä voidaan säilyttää laitteessa alle 25 °C:n (77 °F) lämpötilassa.

* Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
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Dräger FPS® 7000 RP

Dräger FPS 7000 RP -kokonaamari on suunniteltu erityisesti suljetun
kierron happihengityslaitteille. Sen moderni muotoilu tarjoaa laajan,
optimoidun näkökentän, kun taas eri kokojen saatavuus varmistaa,
että naamari istuu mukavasti ja tiiviisti. Integroitu pyyhin ja valinnainen
juomajärjestelmä tarjoavat lisämukavuutta pidempäänkin.
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Dräger BG ProAir -happisäiliö

Kevyt rakenne; käytettäväksi erityisesti BG ProAirissa; varustettu
integroidulla painemittarilla; käyttöikä rajoittamaton.

2 l / 200 bar
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Drägersorb® 400

Drägersorb® 400 -hengityskalkkia käytetään absorboimaan hiilidioksidia
(CO2) suljetun tai puolisuljetun kierron hengityslaitteissa.
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Dräger BG ProAir kertakäyttöinen CO<sub>2</sub>-panos

Erityisesti BG ProAirille suunniteltu kertakäyttöinen absorptiopanos, joka
on täytetty Drägersorb 400 -hengityskalkilla käytön helpottamiseksi.
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Focus FS Emergency Response

Tämän ohjelmiston avulla pelastuskoordinaattorit ja ryhmänjohtajat voivat
pitää jatkuvaa yhteyttä interaktiivisten digitaalisten karttojen välityksellä,
muistiinpanoja ja valokuvia jakamalla sekä reaaliaikaisten raporttien ja
hälytysten avulla. Happipitoisuuksia, vaarallisten kaasujen mittauksia
ja laitetarkistuksia seurataan ja kirjataan. Intuitiivista käyttöliittymää on
helppo käyttää, joten pelastushenkilöstö voi keskittyä tärkeimpään –
varmistamaan, että kaikki palaavat turvallisesti takaisin.

D
-3

58
46

-2
02

1

Dräger FireGround

Jatkuva yleiskuva: Tehtävänjohtaja tarvitsee reaaliaikaista tietoa
kaikista paineilmahengityslaitteen käyttäjistä kaikissa savusukeltajan
valvontapisteissä, ja heidän kaikkien status on oltava tarkistettavissa joka
tilanteessa. Dräger FireGround Accountability -järjestelmä hoitaa tämän
nopeasti käyttöön otettavassa toimintatilassa ja minimoi äänivälitteisen
radiokommunikaation tarpeen.

Lisätarvikkeet
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Dräger RZ 7000

Helppokäyttöinen: Dräger RZ 7000:n avulla voit suorittaa Dräger
BG ProAirin ja PSS® BG 4 plus:n toiminta- ja vuototestit helpommin ja
nopeammin kuin koskaan ennen.
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Dräger DOB 200 ECO

Dräger DOB 200 ECO: helposti liikuteltava ja tehokas täyttöasema
kaikille yleisille happisäiliöille. Kompakti, vahvarakenteinen, pyörillä
varustettu kotelo helpottaa kuljetusta ja suojaa laitetta lialta ja kolhuilta.
Säiliöiden yksinkertaistettu, automaattinen täyttö säästää aikaa ja vaivaa.

Tuotepalvelut
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Huoltopalvelu

Huoltopalvelumme tarjoaa käyttöönne huoltopaketteja – joko Dräger-
huollossa tai asiakkaan tiloissa tapahtuvaan huoltoon. Hoito, huolto ja
kunnossapito ovat turvallisuuden kannalta keskeisiä asioita. Huolellinen
huolto ja hoito on tärkeää myös taloudellisesta näkökulmasta.
Ennaltaehkäisevät tarkistukset ja huolto sekä alkuperäiset varaosat
pidentävät laitteiden käyttöikää.
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Koulutus

Dräger-akatemia on jakanut vankkaa, käytännöllistä tietouttaan jo
yli 40 vuotta. Järjestämme vuosittain yli 2 400 koulutustilaisuutta yli
600 aiheesta ja meillä on yli 110 valtuutettua kouluttajaa. Jaamme
henkilökunnallesi käytännön tietoa ja varmistamme, että he osaavat
soveltaa oppimaansa tehokkaasti sekä jokapäiväisessä työssään että
erityisesti kriittisissä tilanteissa. Laadimme mielellämme yrityksellesi
räätälöidyn koulutusohjelman.
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Vuokralaitepalvelu

Täytämme tilapäiset laitetarpeet tai toimitamme erityislaitteita
sovelluksiin, joihin liittyy erityisiä vaatimuksia. Kun haluat kattaa
väliaikaisesti kasvaneet laitetarpeet, Drägerin vuokrapalvelu, joka sisältää
yli 65 000 laitetta, on taloudellinen vaihtoehto laitteen ostamiselle.
Vuokraus on nopeaa ja helppoa. Pyynnöstä on saatavilla laaja valikoima
myös muita palveluja.

Liittyvät tuotteet
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Dräger PSS® AirBoss 

Dräger PSS® AirBoss tarjoaa luokkansa parasta ergonomiaa. Se on yksi
kevyimmistä palontorjuntaan tarkoitetuista hengityslaitteista. Pelastajien
kokemukset ympäri maailmaa sekä viimeisimmät teknologiset innovaatiot
ovat johdattaneet meidät suunnittelemaan entistäkin turvallisemman
paineilmahengityslaitejärjestelmän. Sen avulla työskentelet kevyemmin ja
pidempään.
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Käyttöaika 240 minuuttia (hengitysilman vaihdolla 30 l/min)
Paino, käyttövalmis
(kasvo-osa, täysi happisäiliö ja CO2-absorbentti)

15,2 kg
(33 lbs 8 oz)

Koko K x L x S 590 x 400 x 175 mm
(23,3 x 15,7 x 6,9 tuumaa)

Käyttölämpötila
(huoneenlämmössä säilytettynä)

-40...+90 °C
(-40... +194 °F)

Hapen syöttö:
Vakiovirtaus 1,5 l/min
Minimiventtiilin virtaus > 80 l/min
Ohitusventtiilin virtaus > 80 l/min
Hyväksynnät:
EN 145 Räjähdyssuojaus EN 50020-standardin mukaisesti
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)

Tilaustiedot

Dräger BG ProAir Laiteosat Tilausnro
Dräger BG ProAir, G3/4-C-ICE-CH Säiliön kierre G3/4

Vakioannostus
Jääjäähdytysjärjestelmä
Hihnasto

R 36 0500

Dräger BG ProAir G3/4-C-PCM-CH Säiliön kierre G3/4
Vakioannostus
Regeneroituva jäähdytysmateriaali
Hihnasto

R 36 0501

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-ICE-CH Säiliön kierre G3/4
Tarveohjattu annostelu
Jääjäähdytysjärjestelmä
Hihnasto

R 36 0502

Dräger BG ProAir G3/4-LDV-PCM-CH Säiliön kierre G3/4
Tarveohjattu annostelu
Regeneroituva jäähdytysmateriaali
Hihnasto

R 36 0503

Dräger BG ProAir M24x2-C-ICE-CH Säiliön kierre M24x2
Vakioannostus
Jääjäähdytysjärjestelmä
Hihnasto

R 36 0508

Dräger BG ProAir M24x2-C-PCM-CH Säiliön kierre M24x2
Vakioannostus
Regeneroituva jäähdytysmateriaali
Hihnasto

R 36 0509

Dräger BG ProAir M24x2-LDV-ICE-CH Säiliön kierre M24x2
Tarveohjattu annostelu
Jääjäähdytysjärjestelmä
Hihnasto

R 36 0510
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland
www.draeger.com

SALES INTERNATIONAL
.
FINLAND
Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611
.

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact
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Dräger BG ProAir M24x2-LDV-PCM-CH Säiliön kierre M24x2
Tarveohjattu annostelu
Regeneroituva jäähdytysmateriaali
Hihnasto

R 36 0511

Järjestelmän laiteosat

Dräger FPS® 7000 RP-EPDM-M2-PCas-
EPDM (tarvitaan käytössä)

Kokonaamari, jossa pistoliitäntä suljetun
kierron hengityslaitteille
Kasvo-osan runko, sisänaamari ja nauhasto
EPDM-materiaalia
Naarmuuntumaton polykarbonaattivisiiri ja
pyyhin
Valinnainen integroitu CamelBak-
juomajärjestelmä

R 56 326
(muita muunnoksia ja kokoja pyydettäessä)

Drägersorb 400 – 18 kg Absorptiokalkkia käytetään CO2:n

absorboimiseen suljetun kierron
hengitysjärjestelmissä

67 37 985

BG ProAir -kertakäyttöinen absorboija Ketakäyttöisen absorptiopanoksen ansiosta
manuaalinen täyttö ei ole tarpeen

37 02 050


