
Dräger Bodyguard® 1000
Peralatan Pernapasan

Didesain untuk menyelamatkan nyawa dengan memberi tanda peringatan
kepada tim ketika pemakainya menjadi tidak bergerak atau dalam bahaya,
sistem Dräger Bodyguard® 1000 memancarkan sinyal dan alarm yang jelas
dan khas untuk memastikan pemakai alat ini dapat dikenali secara cepat
dan efektif, bahkan dalam kondisi lingkungan terburuk.
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Tampilan LED

 – “Aktif” – kedipan hijau  

setiap 5 detik

Tampilan LED

 – Baterai lemah

Tombol panik

 – Mudah dipakai, bahkan  

dengan sarung tangan

Sarung Pelindung Karet  

Dapat Dilepas

 – Tahan zat kimia dan benturan,  

tahan api

LED Kembar Mudah Terlihat

 – Lampu pelacak biru mudah terlihat 

dalam kondisi visibilitas rendah

Sensor Termal

 – Alarm suara saat suhu sekitar  

meningkat dengan cepat atau  

melebihi tingkat kerja aman  

yang sudah ditentukan
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Desain yang kukuh dan kuat

Desain yang kuat untuk digunakan dalam kondisi operasional yang paling berat, Dräger Bodyguard® 1000
berfungsi dalam rentang suhu dari -30 °C hingga 60 °C, bagaimanapun ekstrem lingkungannya.

Kemudahan penggunaan dan perawatan

Bodyguard 1000 bebas dari perawatan berkala, hanya perlu penggantian baterai sesuai kebutuhan. Dengan
kemudahan fungsi yang sama seperti saudara tuanya Bodyguard 7000, Bodyguard 1000 mempunyai fungsi
tombol tekan yang simpel sehingga mudah dioperasikan, bahkan ketika mengenakan sarung tangan. Alat ini
akan melakukan “swa-periksa” lengkap otomatis pada saat dihidupkan. Kondisi mati tanpa disengaja saat dalam
penggunaan ditiadakan dengan opsi penyisipan penahan atau penekanan dua tombol, bergantung pada mode
operasinya.

Kompatibel dengan semua SCBA

Dengan klip buaya atau klem pengaman, Bodyguard 1000 dapat dipasang dengan cepat dan aman pada SCBA
apa pun, di posisi mana pun, baik pada bahu, pinggang, atau pelat punggung.

Alarm audio dan visual baru yang menarik perhatian

Apabila setelah 25 detik tidak ada gerakan dan 8 detik berikutnya tidak ada pembatalan dari pengguna, alarm
pada Bodyguard 1000 akan menyala secara penuh dan terarah agar penggunanya yang berada dalam bahaya
cepat ditemukan. Waktu respons pendeteksi gerakan dapat diatur sesuai keperluan menggunakan Modul
RFID PC Link dan PC. Selain itu, LED berwajah dua yang memiliki visibilitas tinggi akan mudah terlihat dan
ditemukan dalam kondisi visibilitas rendah. Kedipan lampu biru berfrekuensi rendah yang terus-menerus
membuat anggota tim mudah ditemukan dalam aktivitas normal, dan memungkinkan anggota tim tetap terlihat
oleh satu sama lain.

Pencatat data riwayat insiden

Seperti Bodyguard 7000, Bodyguard 1000 juga disertai fungsi pencatat data lengkap untuk mengunduh riwayat
insiden dengan menggunakan Modul Drägers RFID PC Link dan Paket Perangkat Lunak berbasis Windows
kami.

Pilihan mode operasi

Perangkat ini hadir dengan beberapa pilihan mode pengoperasian, baik pengoperasian dengan tombol ataupun
dengan kenop tally untuk aplikasi kontrol entri.
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Kontrol suhu selama operasi

Dräger Bodyguard 1000 dilengkapi alarm termal yang bersuara ketika suhu lingkungan meningkat dengan cepat
atau melebihi tingkat kerja yang aman, sehingga membuat lingkungan menjadi tidak aman bagi pengguna.

Komponen Sistem
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Dräger PSS® 7000

Dikembangkan oleh para profesional untuk para profesional, alat bantu
pernapasan Dräger PSS® 7000 merupakan tonggak bersejarah utama
dalam kesinambungan perkembangan peralatan pernapasan kami untuk
pemadam kebakaran profesional.
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Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 SCBA adalah alat bantu pernapasan performa
tinggi untuk petugas pemadam kebakaran profesional. Dengan
menggabungkan ergonomi mutakhir dan serangkaian pilihan yang dapat
dikonfigurasi, Dräger PSS® 5000 memberikan kenyamanan dan sifat
serbaguna untuk memenuhi kebutuhan perespons darurat saat dituntut
memberikan perlindungan pernapasan.
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 adalah salah satu alat bantu bernafas mandiri
profesional paling ringan untuk pemadam kebakaran. Dengan
menggabungkan kenyamanan dengan performa pneumatik yang
luar biasa, SCBA ini dirancang untuk digunakan di tempat yang
mementingkan kesederhanaan dan kemudahan penggunaan.
Ringan namun kuat dan mudah dikenakan, PSS® 4000 memberikan
perlindungan yang unggul.
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 adalah peralatan pernapasan performa tinggi
untuk pemadam kebakaran. Dengan menggabungkan kenyamanan
dengan performa pneumatik yang luar biasa, alat ini dirancang
untuk digunakan di tempat yang mementingkan kesederhanaan dan
kemudahan penggunaan. Ringan tetapi kuat dan mudah dipakai,
peralatan pernapasan yang canggih ini memberikan perlindungan
pernapasan yang terbaik.
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Tabung Pernapasan Udara Bertekanan Dräger

Didesain menggunakan teknologi terdepan dan bahan modern,
rangkaian Tabung Komposit Dräger dapat digunakan dalam segala
aplikasi jika pernapasan sulit atau tidak mungkin dilakukan.
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Dräger Bodyguard® 7000

Dräger Bodyguard® 7000 merupakan unit pemantau elektronik yang
memberikan pemantauan informasi pribadi berkelanjutan dan status
operasional alat bantu bernapas mandiri Dräger PSS® 7000 dan
PSS® 5000.
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Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 merupakan sistem PASS nirkabel otomatis
yang meningkatkan keselamatan penggunanya dalam situasi yang
potensial berbahaya. Sistem ini memberikan perhatian kepada rekan
yang mengalami kesulitan dengan membangkitkan sinyal peringatan
visual dan akustik, serta mempunyai kemampuan transmisi data nirkabel
dari meter tekanan ke perangkat PASS.
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Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.

KANTOR PUSAT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman
www.draeger.com

INDONESIA
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
Jakarta 12430
Tel +62 21 8066 90 30
Fax +62 21 8066 90 99
sales.indonesia@draeger.com

Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact
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Bobot 230 g (dengan baterai)
Dimensi T x L x P 100 x 70 x 40 mm
Frekuensi atas 2900 (± 200) Hz
Alarm 102 – 112 LAeq,30s dBA

Pre-Alarm 86 – 102 LAeq,6s dBA

Baterai CR123 Litium Panasonic (2 baterai)
Waktu operasi minimal 12 bulan penggunaan normal (30 menit per hari dalam

mode aktif)
minimal 8 jam alarm (jika terisi penuh)
minimal 2 jam alarm (setelah alarm „baterai lemah“)

Persetujuan EN 137:2006, Tipe 2; BS 10999:2010; Direktif ATEX – 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 °C hingga +60 °C

Informasi Pemesanan

Bodyguard® 1000, tombol 3358684

Bodyguard® 1000, kenop 3358685

Bodyguard® 1000, kenop (mematikan dengan 2 tombol) 3359131

Modul antarmuka PC PSS® 7000
(termasuk Perangkat Lunak Bodyguard® PC Link)

3356560


