
Dräger Bodyguard® 1000
Varovné zařízení

Dräger Bodyguard® 1000 je navržen tak, aby upozornil tým v případě
nehybnosti nebo ztráty vědomí uživatele. Vydává jasný a zřetelný signál a
spouští alarm, aby bylo možné postiženou osobu najít rychle a efektivně i v
těch nejnáročnějších podmínkách.
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LED dioda

 – „Aktivní“ – bliká zeleně  
každých 5 sekund

LED dioda

 – nízká úroveň nabití baterie

Nouzové tlačítko
 – jednoduché ovládání, 

i s rukavicemi

Snímatelný ochranný
pryžový kryt

 – odolný vůči chemikáliím a nárazům, 
zpomalující hoření

Dvojice velmi dobře viditelných LED
 – modré kontrolky umožňují 

snadnou lokalizaci při špatné 
viditelnosti

Teplotní senzor
 – zvukový alarm při náhlém zvýšení okolní teploty 

nebo při překročení předem nastavených 

bezpečných limitů



Výhody

02 | Dräger Bodyguard® 1000

Pevná a odolná konstrukce

Odolná konstrukce zařízení Dräger Bodyguard® 1000 pro použití v nejnáročnějších provozních podmínkách
umožňuje provoz při teplotách od -30 °C až do 60 °C bez ohledu na to, jak extrémní je okolní prostředí.

Jednoduché použití a snadná údržba

Dräger Bodyguard 1000 nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou pravidelnou údržbu. Bodyguard 1000 se
stejně snadným použitím jako má jeho větší bratr Dräger Bodyguard 7000, je vybaven tlačítkem pro jednoduché
ovládání i při použití v rukavicích. Zařízení provede po spuštění automatickou kontrolu samo sebe. Náhodné
vypnutí během použití je v závislosti na provozním režimu eliminováno možnostmi vložení klíče nebo stiskem
dvou tlačítek zároveň.

Kompatibilní se všemi izolačními dýchacími přístroji

Bodyguard 1000 s volitelnou krokodýlovou nebo zajišťovací svorkou lze rychle a bezpečně uchytit na jakýkoli
dýchací přístroj, v jakékoli poloze - ať už na rameno, k pasu nebo na zádovou desku.

Nové prvotřídní zvukové a vizuální alarmy

Po uplynutí stanovené doby 25 sekund bez pohybu a dalších 8 sekund bez zrušení, začne Bodyguard 1000
vydávat hlasitý směrový alarm, který pomůže rychlé lokalizaci osoby v tísni. Časování senzoru pohybu lze dle
potřeby nakonfigurovat pomocí počítače a modulu RFID PC Link. Kromě toho umožňují lokalizaci při špatné
viditelnosti dvě vysoce viditelné LED diody na přední straně. Nepřetržitě blikající modrá světla o nízké frekvenci
umožňují snadnou lokalizaci členů týmu během normálních činností, a zlepšují vzájemnou viditelnost členů týmu.

Datový protokol historie událostí

Stejně jako Bodyguard 7000, je také Bodyguard 1000 vybaven funkcí záznamu dat, která umožňuje stažení
historie událostí pomocí modulu Dräger RFID PC Link a našeho softwarového balíčku pro Windows.

Volba provozních režimů

Zařízení má několik variant - buď s ovládáním pomocí tlačítka nebo s klíčem pro kontrolu vstupu každého
uživatele.

Kontrola teploty během provozu

Dräger Bodyguard 1000 je vybaven tepelným alarmem, který se rozezní, když dojde k rychlému vzestupu
okolní teploty nebo k překročení bezpečných limitů, které by znamenaly, že pobyt uživatele v takovém prostředí
představuje nebezpečí.



Součásti systému
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Dräger PSS® 7000

Profesionální dýchací přístroj Dräger PSS® 7000, na jehož vývoji se
podíleli profesionálové z praxe, je zásadním milníkem v našem trvalém
vývoji dýchacích přístrojů pro profesionální hasiče.
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Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 je vysoce výkonný dýchací přístroj nové generace
určený pro profesionální hasiče. Díky spojení pokročilé ergonomie
s širokým spektrem volitelných doplňků poskytuje přístroj Dräger
PSS 5000 uživateli komfort a všestrannost pokrývající veškeré potřeby
specialistů záchranného systému všude tam, kde je zapotřebí ochrana
dýchání.
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 patří mezi nejlehčí profesionální dýchací přístroje
pro hasiče. Kombinuje pohodlí s výjimečným pneumatickým výkonem a
je určen pro situace, kde má jednoduchost a snadnost použití zásadní
význam. PSS® 4000 je lehký, avšak robustní, snadno se nasazuje a
zajišťuje špičkovou ochranu dýchacích cest.
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 je výkonný vzduchový dýchací přístroj určený pro
hasiče. Kombinuje pohodlí s výjimečným pneumatickým výkonem a je
určen pro situace, kde má jednoduchost a snadnost použití zásadní
význam. Tento lehký, avšak robustní dýchací přístroj, který se snadno
nasazuje, zajišťuje maximální ochranu dýchacích cest.



Součásti systému
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Tlakové láhve Dräger se stlačeným vzduchem

Protože jsou konstruovány s využitím nejmodernějších technologií a
moderních materiálů, můžeme tlakové láhve Dräger z řady Composite
Cylinders používat při jakékoli činnosti, kdy je dýchání obtížné nebo
dokonce nemožné.

Související produkty
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Dräger Bodyguard® 7000

Dräger Bodyguard® 7000 je jednotkou pro elektronické monitorování,
která průběžně monitoruje osobní informace a provozní stav
samostatných dýchacích přístrojů Dräger PSS® 7000 a PSS® 5000.
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Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 je automatický bezdrátový systém PASS,
který zvyšuje bezpečnost uživatele v potenciálně nebezpečných
situacích. Systém upozorňuje na kolegy v nouzové situaci vydáváním
charakteristických vizuálních a zvukových signálů a zajišťuje přenos dat z
manometru do zařízení PASS.



Technické údaje
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Hmotnost 230 g (s bateriemi)
Rozměry (v x š x h) 100 × 70 × 40 mm
Horní frekvence 2900 (± 200) Hz
Alarm 102–112 LAeq, 30 s dBA

Předběžný alarm 86–102 LAeq, 6 s dBA

Baterie Lithiová baterie CR123 Panasonic (2 baterie)
Provozní doba nejméně 12 měsíců při běžném použití (30 minut za den v aktivním

režimu)
nejméně 8 hodin alarmu (při plně nabité baterii)
nejméně 2 hodiny alarmu (po upozornění na „nízkou úroveň nabití
baterie“)

Certifikáty EN 137:2006, Typ 2; BS 10999:2010; Směrnice 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 až +60 °C

Informace pro objednání

Bodyguard® 1000, tlačítko 33 58 684

Bodyguard® 1000, klíč 33 58 685

Bodyguard® 1000, klíč (2 tlačítka vypnutí) 33 59 131

Modul počítačového rozhraní PSS® 7000
(včetně softwaru Bodyguard® PC Link)

33 56 560



Poznámky
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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