
Dräger Bodyguard® 1000
Inzetcontrole

De Dräger Bodyguard® 1000 beschermt levens door het team te
waarschuwen als de drager niet meer beweegt of in nood verkeert. Dat
doet de Bodyguard door – zelfs in de ongunstigste omstandigheden –
opvallende, direct herkenbare signalen te geven.
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Led-display

 – “Actief” – Knippert groen  

elke 5 sec

Led-display

 – Batterij bijna leeg

Paniektoets

 – Eenvoudige bediening,  

zelfs met handschoenen aan

Afneembare rubberen afdekkap

 – Chemisch en schokbestendig,  

brandvertragend

Zeer goed zichtbare dubbele led

 – Blauwe zoekleds zorgen voor 

eenvoudige vindbaarheid bij  

slecht zicht

Thermische sensor

 – Akoestisch alarm indien 

omgevingstemperatuur snel  

stijgt of ingestelde veilige  

werkniveaus overschrijdt
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Sterk, robuust ontwerp

Door zijn robuuste ontwerp presteert de Dräger Bodyguard® 1000, ongeacht veeleisende
bedrijfsomstandigheden of extreme omstandigheden, bij temperaturen van -30 tot +60 °C.

Eenvoudig te bedienen en makkelijk in onderhoud

De Bodyguard 1000 heeft geen periodiek onderhoud nodig, alleen de batterij dient indien nodig te worden
vervangen. De Bodyguard 1000 is net zo gebruiksvriendelijk als zijn grote broer Bodyguard 7000, en werkt heel
simpel met drukknoppen, die ook met handschoenen aan makkelijk bediend kunnen worden. De Bodyguard
voert tijdens het opstarten automatisch een volledige zelftest uit. Onbedoeld uitschakelen tijdens het gebruik
wordt, afhankelijk van de bedrijfsmodus, hetzij door de tally-sleutel of door de twee-knopsbediening voorkomen.

Compatibel met alle ademluchttoestellen

Met een optionele krokodillenklem of veiligheidsklem kan de Bodyguard 1000 snel en stevig in elke positie op
elk ademluchttoestel worden aangebracht; op de schouder, heup of draagplaat.

Nieuwe hoogwaardige akoestische en visuele alarmen

Na een nominale 25 seconden zonder beweging en nog eens 8 seconden zonder annulering laat de
Bodyguard 1000 een volledig lokalisatie alarm horen zodat de drager in nood snel gevonden kan worden.
De tijdsinstelling van de bewegingssensor kan naar wens geconfigureerd worden met de RFID-PC-Link-
module en een pc. Bovendien zorgen de twee goed zichtbare leds ervoor dat de locatie bij slecht zicht kan
worden gevonden. De continu laagfrequent knipperende blauwe leds zorgen voor eenvoudige lokalisering van
teamleden tijdens normale activiteiten, en zorgen ervoor dat teamleden voor elkaar zichtbaar blijven.

Opslag van gebruiksgegevens

Net als de Bodyguard 7000 beschikt de Bodyguard 1000 over een volledige datalogfunctie, waardoor met de
Dräger RFID-PC-Link-module en ons op Windows gebaseerde softwarepakket de inzethistorie gedownload kan
worden.

Keuze uit gebruiksmodi

De Dräger Bodyguard 1000 is in verschillende uitvoeringen leverbaar, waarbij de toegangscontrole hetzij met
behulp van de knoppen of met een tally-sleutel kan plaatsvinden.
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Temperatuurcontrole tijdens de inzet

De Dräger Bodyguard 1000 is uitgerust met een thermisch alarm dat afgaat als de omgevingstemperatuur snel
stijgt of de veilige werkniveaus overschrijdt, waardoor het onveilig is voor de drager om in die omgeving te
blijven.

Systeemonderdelen
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Dräger PSS® 7000

Het Dräger PSS® 7000 ademluchttoestel is ontwikkeld door
professionals voor professionals en vormt een belangrijke mijlpaal
in onze voortdurende ontwikkeling van ademluchttoestellen voor
professionele brandbestrijders.
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Dräger PSS® 5000

De Dräger PSS® 5000 is een hoogwaardig ademluchttoestel voor
professionele brandbestrijders. Met zijn geavanceerde ergonomie en de
verschillende configuratiemogelijkheden voldoet de Dräger PSS® 5000
aan de eisen van comfort en veelzijdigheid die hulpdiensten stellen aan
ademluchttoestellen.
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Dräger PSS® 4000

De Dräger PSS® 4000 is één van de lichtste professionele
ademluchttoestellen voor brandbestrijders. Dit ademluchttoestel
combineert comfort met buitengewone pneumatische prestaties en
is ontworpen voor toepassingen waarbij eenvoud en gebruiksgemak
cruciaal zijn. De PSS® 4000 is licht van gewicht en toch robuust,
gemakkelijk aan te trekken en biedt uitstekende adembescherming.
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Dräger PSS® 3000

De Dräger PSS® 3000 behoort tot een nieuwe generatie
ademluchttoestellen voor de brandweer. Het ademluchttoestel
onderscheidt zich door zijn ongecompliceerde gebruik, het hoge
draagcomfort alsook door het geringe gewicht en de robuuste
constructie.
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Dräger ademluchtcilinders

Ontworpen met behulp van moderne technieken en geavanceerde
materialen, kunnen de ademluchtcilinders van Dräger toegepast worden
in elke situatie waarin ademhalen zwaar of onmogelijk is.
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Dräger Bodyguard® 7000

De Bodyguard® 7000 van Dräger is een elektronische monitorings-
unit die continu de persoonlijke informatie en bedrijfsstatus van het
PSS® 7000 of PSS® 5000 onafhankelijke ademluchttoestel van Dräger
controleert.
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Dräger Bodyguard® 1500

De Dräger Bodyguard® 1500 bewegingsloosmelder is een draadloos,
automatisch Personal Alert Safety System (PASS), dat de veiligheid
van de drager verhoogt in potentieel gevaarlijke situaties. Het systeem
vestigt de aandacht op collega's in nood door opvallende visuele
en akoestische alarmsignalen af te geven en omvat een draadloze
gegevensverzending van de manometer naar de bewegingsloosmelder.
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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
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
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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Gewicht 230 g (met batterijen)
Afmetingen (h x b x d) 100 x 70 x 40 mm
Hoogste frequentie 2900 (± 200) Hz
Alarm 102 – 112 lAeq,30sdBA

Vooralarm 86 – 102 lAeq,6sdBA

Batterij CR123 Panasonic Lithium (2 batterijen)
Bedrijfstijd minimaal 12 maanden normaal gebruik (30 minuten per dag in

actieve modus)
minimaal 8 uur alarm (indien volledig opgeladen)
minimaal 2 uur alarm (na „batterij bijna leeg“ alarm)

Toelatingen NEN-EN 137:2006, type 2; BS 10999:2010; ATEX-richtlijn –
2014/34/eu / II 1 G Ex ia IIC T4 Ga / II 1D Ex ia IIIB T200°C Da /
I M1 Ex ia I Ma / Ta: -30 tot +60 °C

Bestelinformatie

Bodyguard® 1000, knop-bediening 3358684

Bodyguard® 1000, tally-sleutel 3358685

Bodyguard® 1000, tally- en knopbediening (uitschakelen met 2
knoppen)

3359131

PSS® 7000 PC interface-module (inclusief Bodyguard® PC-Link-
software)

3356560


