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1 За вашата безопасност
1.1 Общи инструкции за безопасност
● Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно

инструкцията за употребата му.
● Спазвайте стриктно инструкцията за употреба. Ползвателят

трябва напълно да е разбрал и стриктно да спазва инструкциите.
Ползвайте продукта само за целите, определени в раздел
“Употреба по предназначение” на този документ.

● Не изхвърляйте тази инструкция за употреба. Уверете се, че тя е
запазена и се използва по подходящ начин от ползвателя на продукта.

● Този продукт може да се ползва само от напълно обучени и
компетентни ползватели.

● Спазвайте всички местни и национални изисквания, отнасящи се
до този продукт.

● Този продукт може да се проверява, ремонтира и поддържа само
от опитен и компетентен персонал. Dräger препоръчва да се
сключи договор за пълна поддръжка с Dräger service, така че
всички поправки да се правят от Dräger.

● Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности
на Dräger, в противен случай правилното функциониране на
продукта може да бъде нарушено.

● Не използвайте повреден или непълен продукт и не го
модифицирайте.

● Съобщете на Dräger, ако някой компонент е дефектен или повреден.

1.2 Дефиниции на предупредителните икони
Предупредителните икони са използвани в този документ, за да
посочат и подчертаят текстове, които изискват по-голямо внимание от
страна на ползвателя. Дефинициите на смисъла на всяка от иконите са
както следва:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Посочва потенциална опасност, която, ако не се избегне,
може да доведе до смърт или до сериозни наранявания. 

ВНИМАНИЕ
Посочва потенциална опасност, която, ако не се избегне,
може да доведе до нараняване на хора, до повреди на
продукта, или на околната среда. Предупреждава също и при
прилагане на небезопасни практики.

УКАЗАНИЕ
Посочва допълнителна информация за това, как да се
използва продуктът.

2 Описание
2.1 Преглед на продукта
Bodyguard® 1500 е захранвана с батерии система за известяване за
лична безопасност, която подава звукови и визуални алармени
сигнали. Звуковите сигнали са силни и лесно разпознаваеми с
различни тонове на алармата за различаване на различните
състояния за предупреждение. Алармата е от електронен звуков
сигнализатор, който използва слотовете на чипа като увеличителни
камери, за да предостави ясни и силни алармени сигнали.

Визуалните сигнали се подават от червени, сини, зелени
и кехлибарени светодиоди на корпуса. По време на работа, на уреда
се вижда мигащ зелен светодиод, който показва активен режим, както
и пулсиращи сини светодиоди, които се използват като визуален
сигнал за идентификация (или buddy-beacon) за колеги, които са
членове на екипа.

Уредът е конфигуриран или като версия с бутон, или като версия
с бутон с опция за отказване на чип. Основната разлика между двете
версии е методът за отказване на алармата:

● Версия с бутон - бутоните от страната на уреда се използват за
зареждане и отказване на автоматични аларми (версиите с бутон
не се предлагат с чип).

● Версия с бутон (с отказване на чип) - бутоните от страната на
уреда се използват за зареждане и отказване на автоматични
аларми. Чипът е предназначен за ползване по време на
експлоатация. Поставянето на чип предотвратява включването
на звуковите аларми по време на експлоатация.

Уредът се поставя от външната страна на предпазното облекло или
оборудване, като се използва една от три различни опции за
фиксиране. Стандартното фиксиране е с ниско-профилна скоба на
колана. Друга възможност за фиксиране е адаптер (доставя се с
устройството), който прикрепя устройството към универсална скоба
за принадлежности. Другата възможност (доставя се като
принадлежност) е щипка тип крокодил, с телен D-образен пръстен.

2.1.1 Аларми при бедствие

Основната функция на уреда е да подава автоматични и ръчни аларми
при бедствие. Автоматичните аларми при бедствие използват вътрешен
сензор за движение и таймер, който отброява времето, през което
ползвателят не се движи, за да установи дали ползвателят е в
безсъзнание или е попаднал в капан. Автоматичната аларма при
бедствие активира предварително предупреждение ( ) и пълна аларма
( ) на предварително определени интервали, когато ползвателят не се
движи, с изключение на движението, необходимо за дишане. Ръчната
аларма се включва с натискане на жълтия бутон ( ), за да даде
възможност на ползвателя да сигнализира за помощ или да привлече
внимание.

2.1.2 Аларма за топлинна среда

Защитното облекло изолира ползвателя от топлинната среда, което
прави трудно да се прецени нивото на горещината или на топлинната
среда. Bodyguard® 1500 има сензор за температура, който стартира
таймер при настроена начална температура (началната температура по
подразбиране е 40 °C). След като таймерът се включи, се активират две
аларми за топлинна среда при зададени във времето топлинни прагове.
Алармите предупреждават потребителя за относително дълъг период
на излагане на повишена температура или за кратък период на излагане
на високи температури.

Термичният сензор може да бъде деактивиран или началната
температура да бъде настроена, за да отговори на индивидуалните
експлоатационни нужди на потребителя с помощта на Dräger PС линк
(виж раздел 2.1.3).

2.1.3 Радиочестотна връзка

Радиочестотната връзка (РЧ) дава възможност един или повече уреди
да се свържат с манометъра Dräger Bodyguard® TX на дихателния
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апарат. Когато се свърже с ТХ-манометъра, Bodyguard® 1500
автоматично се включва, ако е на не повече от 1 метър от свързания ТХ-
манометър и когато манометърът е включен. Свързаният
Bodyguard® 1500 не може да се изключи, докато ТХ-манометърът е
включен. Виж раздел 3.4.3 за подробности за свързване на устройства.

Bodyguard® 1500 има радиочестотна комуникационна схема, която
дава възможност за безжично четене и препрограмиране на уреда.
Тази информация включва идентичност на уреда, запис на събитията
(дневник), боравене с параметрите и препрограмиране на
специализирания софтуер. Настройката на параметрите, които могат
да се конфигурират, се състои от включване/изключване на аларми,
време на алармата за движение, звукове на алармата и т.н.
Параметрите на алармите, описани в този документ, са настройките
по подразбиране на уреда.

Радиочестотната връзка изисква Dräger PC линк. За повече
информация се свържете с Dräger.

2.2 Предназначение
Bodyguard® 1500 е предназначен за употреба от пожарникари, други
аварийни служби и индустриални ползватели, ангажирани с борба
с пожари, спасителни и други опасни задължения, които ползват
ТХ-манометър. Уредът издава ясни, отчетливи и лесно разпознаваеми
алармени сигнали, които показват обездвижване на ползвателя, зов за
помощ или внимание или предупреждават за прекомерно топлинно
облъчване. Алармите при бедствие могат да се използват от
спасителните екипи за лесно определяне на мястото на източника на
алармата. Уредът може да се използва като самостоятелно устройство.

2.2.1 Ограничения в използването

Ограничението на автоматичната аларма при бедствие се състои
в това, че сензорът за движение открива движение или вибрации, на
които е подложен ползвателят и може да не се включи, ако
ползвателят е неподвижен, но се намира върху движеща
се платформа (например върху движеща се или вибрираща машина).

Специални условия за безопасна употреба:

Щанцованият надпис е изработен от алуминиево фолио. Крайният
потребител трябва да положи грижи и да се увери, че надписът няма
да бъде удрян или търкан по време на употреба, тъй като това може
да причини опасни искри.

Металната фиксираща скоба е изолиран проводник с капацитет 6 pF,
който превишава граничните стойности, допустими според таблица 9
от EN60079-0:2012 за оборудване от група II. При определяне на
годността за ползване, това трябва да се има предвид от потребителя
като опасност от електростатично разтоварване.

2.3 Сертификати
Европейските стандарти, насоки и директиви, съгласно които е
одобрен този продукт, са посочени в декларацията за съответствие
(виж Декларация за съответствие или www.draeger.com/product-
certificates).

2.4 Означения и символи

ВНИМАНИЕ
Не използвайте маркер, не боядисвайте уреда, не драскайте
по него и не го гравирайте, тъй като това може да го повреди
или да направи сертификатите невалидни. Препоръчително е
всяка лична маркировка на уреда да се прави със
самозалепващи се стикери.

3 Употреба

ВНИМАНИЕ
Чипът от Bodyguard® 1500 с опция за отказване на чип трябва
да се извади преди активирането на автоматичната аларма
при бедствие. Преди да продължите работа се уверете, че
чипът е изваден.

3.1 Подготовка за ползване
3.1.1 Първоначално сглобяване

Капакът на батериите и батериите се доставят отделно (не са
монтирани към уреда). Монтирайте ги преди първата употреба (виж
раздел 3.4.2).

Ако уредът се доставя с принадлежност - скоба тип крокодил,
поставете скобата, както следва:

1. Махнете скобата за колана от задния капак (фиг. 2).
2. Поставете батериите и задния капак, както обикновено

(виж раздел 3.4.2).
3. Свържете скобата тип крокодил (фиг. 3) Внимателно застегнете

винта с помощта на отвертка T10. Dräger препоръчва въртящ
момент от 0,8 Nm (0,6 паунд-фута) – не стягайте прекалено много.

Ако монтирате устройството към универсална скоба за
принадлежности, монтирайте адаптера по следния начин:

1. Поставете батериите и задния капак стандартно (виж
раздел 3.4.2).

2. Поставете универсалния адаптер за скоби за принадлежности и
го закрепете със скобата за фиксиране (Фиг. 4).

УКАЗАНИЕ
Закрепете универсалния адаптер за скоби за принадлежности
само със скобата за фиксиране. Не използвайте винт, като
този, доставен с принадлежността за крокодилска скоба.

3.1.2 Подготовка за ползване

1. Ако е необходимо, поставете батериите (виж раздел 3.4.2).
2. Свържете уреда с ТХ-манометъра, ако е необходимо

(виж раздел 3.4.3).
3. Направете функционален тест (виж раздел 3.4.1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставянето на уреда вътре в предпазното облекло ще
изолира топлинния сензор от топлинната среда и ще забави
активирането на алармата, което създава опасност от
прекомерно излагане на високи температури. Поставяйте
Bodyguard® 1500 извън каквото и да било предпазно облекло
и се уверете, че сензорът е открит.

УКАЗАНИЕ
Оптималните положения за сглобяване са на предната част
на рамото на потребителя (Фиг. 5 и Фиг. 6) или на кръста
(Фиг. 7). Положението на рамото може да изложи термичния
сензор на малко по-високи температури и се препоръчва за
пожарогасене.
Положението на рамото дава възможност за свързване с ТХ-
манометър при носене на дихателен апарат. Виж раздел 3.4.3
за подробности за свързване на устройства.

4. Прикрепете уреда към ремъка на дихателния апарат или към
предпазното облекло.

3.2 По време на употреба
3.2.1 Включване и изключване на уреда

За да включите уреда:
● Ако уредът се използва като самостоятелно устройство,

натиснете бутона за лява ръка.
● Ако уредът е свързан с ТХ-манометър, отворете вентила на

бутилката на дихателния апарат. Уредът ще се включи
автоматично.

За да изключите уреда:
● Ако уредът се използва като самостоятелно устройство,

натиснете едновременно бутоните за лява ръка и за дясна ръка.
● Ако уредът е свързан с ТХ-манометър, изключете манометъра

(виж ръководството за работа на ТХ-манометъра), след което
едновременно натиснете бутоните за лява ръка и за дясна ръка.

BRXX-1234 сериен номер на Dräger

бутон за лява ръка и активен светодиод

бутон за дясна ръка

светодиод за слаб заряд на батерията

символ за радиочестотна комуникация (РЧ)
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1 Active LED 6 LED панел
2 изтощена батерия LED 7 бутона Manual аларма
3 Дясна бутона 8 RF комуникация точка
4 Tally (опция) 9 Лява бутона
5 термален сензор
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3.2.2 Работни режими и функции

Използването и активирането на аларми, както и всичките останали
процедури по евакуация и възстановяване, трябва да бъдат в
съответствие със съществуващите процедури за управление и
контрол.

Режим “сън” – Когато уредът е изключен, той влиза в режим “сън” (в
очакване на сигнал за евакуация). Автоматичните аларми са
изключени и всички светодиоди не светят. Ръчните аларми при
бедствие могат да се активират от режим “сън”.

Активен режим – Когато уредът е включен и премине през 
авто-теста, се чува сигнал за стартиране (четири бипвания и кратко
светване на всички светодиоди), след което уредът влиза в активен
режим, който се показва от мигащ зелен светодиод (на всяка
секунда). Автоматичните аларми се включват, включва се и сигналът
buddy-beacon.

Предупреждение за грешка – Ако уредът не може да премине през
авто-теста по време на стартирането или ако по време на работа се
появи хардуерна грешка, се активира предупреждение за грешка (пет
бипвания плюс много бързо присветване на кехлибарения
светодиод).

Предварително предупреждение ( ) – Не е отчетено движение в
продължение на 21–25 секунди. Активира повтарящ се и засилващ се
звук, тройно-бипващ алармен тон, придружен от последователно
присветване на червения и синия светодиод.

Автоматична аларма при бедствие ( ) – Не е отчетено
движение в продължение на 8 секунди от предварителното
предупреждение. Активира пълен алармен сигнал.

Ръчна аларма при бедствие ( ) – Натискането на бутона активира
пълен алармен сигнал.

Предупреждение за слаб заряд на батерията ( ) – Мигащ
кехлибарен светодиод и бипване на всеки пет секунди.

Аларма 1 за топлинна среда – Кратко време/достигнат
температурен праг. Активира кратък повтарящ се алармен тон с
двойно бипване и мигащи червени светодиоди. Натиснете бутона за
дясна ръка ( ), за да спрете алармата.

Аларма 2 за топлинна среда – Дълго време/достигнат температурен
праг. Активира пълен алармен сигнал.

Buddy-beacon – Сините светодиоди пулсират бавно.

Пълен алармен сигнал – Висок и пронизителен алармен сигнал,
заедно с последователни червени и зелени светодиоди.

3.2.3 Автоматични аларми при бедствие

Ключ

3.2.4 Аларми за топлинна среда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Аларма 1 за топлинна среда показва, че ползвателят е бил
изложен на висока температура. Когато алармата прозвучи,
незабавно се евакуирайте на безопасно място и не се
връщайте в работната зона след активиране на алармата. 
Алармите за топлинна среда са конфигурирани да посрещнат
работните необходимости на потребителя. Собственикът на
оборудването трябва да изпълнява безопасни работни
процедури, базирани на избраните настройки на алармата за
топлина.

Когато зазвучи аларма 1 за топлинна среда, разпознайте и спрете
алармата с натискането на бутона за дясна ръка () и незабавно се
евакуирайте на безопасно място. Червените светодиоди ще
продължат да мигат, докато околната температура спадне под
настроена стартова температура.

Аларма 2 за топлинна среда активира пълния алармен сигнал, за да
покаже много висока степен на топлинно въздействие. Спешно
продължете евакуацията. Щом стигнете до безопасна зона, откажете
пълната аларма, както обикновено.

3.3 След употреба
Не махайте и не изключвайте уреда, докато не стигнете до безопасна
зона.

1. Разкачете устройството от каишката на колана или от предпазното
облекло, ако е необходимо.
○ За да разкачите скобата за фиксиране, използвайте плоска

отвертка с острие от 3 mm или по-широко (Фиг. 9 или Фиг. 10).

Време в секунди Движение

Натиснете бутона за 
лява ръка

Предварително 
предупреждение

Натиснете бутона за 
дясна ръка

Пълна аларма
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○ За да разкачите адаптера от универсалната скоба за
принадлежности, използвайте шестоъгълен ключ 2,5 mm
(Фиг. 11).

2. Направете функционален тест 
(виж раздел 3.4.1).

3. Почистете уреда, ако е необходимо (виж раздел 5.1).
4. Съхранявайте уреда в съответствие с инструкциите за

съхранение (виж раздел 6).

3.4 Общи задачи на ползвателя
3.4.1 Функционален тест

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Невъзможността на оборудването на отговори на някой от
стандартите или параметрите на функционалния тест или
видимите признаци на повреда, показват възможна
неизправност на системата. Съобщете тази неизправност на
опитен персонал по поддръжка или се свържете с Dräger. Не
използвайте Bodyguard® 1500, ако не е напълно годен за
експлоатация.

ВНИМАНИЕ
Силата на звука е твърде голяма. Предупредете персонала,
който се намира в непосредствена близост, и ползвайте
подходяща защита за слуха, за да предотвратите увреждания
на слуха по време на тестването на Bodyguard® 1500.

1. Проверете дали Bodyguard® 1500 е чист и дали не е повреден.
Типичните признаци за повреди, които могат да повлияят на
работата на уреда, са следи от удари, изтъркване, срязване,
корозия и обезцветяване.

2. Включете уреда. (Включването на уреда е описано в раздел 3.2.1,
а отказването на алармите е показано на фиг. 8)

3. Уверете се, че се подават стартови сигнали (четири бипвания и
кратко светване на всички светодиоди), и че след това остават да
работят зеленият светодиод (за активност) и синият светодиод
(за buddy-beacon).

4. Оставете уреда неподвижен и проверете дали предварителното
предупреждение ще се включи след 21 до 25 секунди.
Раздвижете уреда, за да откажете предупреждението.

5. Отново оставете уреда неподвижен и игнорирайте
предварителното предупреждение, проверете дали пълната
аларма ще се включи приблизително 8 секунди след
предварителното предупреждение.

6. Откажете алармата.
7. Пуснете ръчната аларма.
8. Откажете алармата.
9. Ако Bodyguard® 1500 се използва с ТХ-манометър, се уверете, че

уредът и манометърът са свързани (виж раздел 3.4.3) и
направете следното:
a. Уверете се, че ТХ-манометърът и Bodyguard® 1500 са

изключени.
b. Отворете вентила на бутилката на дихателния апарат.

Проверете дали Bodyguard® 1500 се включва в рамките на
10 секунди след извършването на авто-теста от ТХ-
манометъра.

c. Натиснете едновременно бутоните за лява ( ) и за дясна ръка ( )
на Bodyguard® 1500. Уредът трябва да остане активен
(включен), докато ТХ-манометърът е включен.

d. Натиснете и задръжте 10 секунди бутона за осветление на 
ТХ-манометъра ( ). Проверете дали от свързания
Bodyguard® 1500 се чува дълго бипване.

3.4.2 Поставяне или смяна на батерии

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия или от пожар. Не отстранявайте и не
поставяйте батериите в експлозивна или в пожароопасна
атмосфера.
Опасност от експлозия, пожар или химическа опасност. Не
излагайте батериите на източници на топлина, не се
опитвайте да заредите еднократни батерии и не скъсявайте
клемите на батериите.
Ако батериите бъдат заменени с други от неподходящ вид,
има опасност от експлозия. Използвайте само препоръчания
вид батерии.

ВНИМАНИЕ
Опасност за околната среда. Изхвърлете използваните
батерии според националните или местните правила.

!

!

!
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● Използвайте само препоръчания вид батерии: Panasonic®

CR123A (3 V, литиеви). Други батерии може да нямат същия
живот и ще направят сертификатите невалидни.

● Сменяйте батериите с друг подходящ комплект. Не смесвайте
нови и употребявани батерии.

● Извадете разредените батерии от продукта.
● За да се запази точността на часовника на дневника, поставете

нови батерии в рамките на 30 секунди след изваждане на
разредените батерии.

1. Махнете задния капак с помощта на шестограмен ключ 2,5 mm и
извадете разредените батерии (фиг. 12).

2. Обърнете внимание на полюсите, които са отбелязани върху
гнездото на батериите, и поставете новите батерии.

3. Проверете капака и уплътняващия пръстен. Намажете леко
уплътняващия пръстен със силиконова смазка (упътване:
смазката трябва да се усеща по пръстите, но не и да се вижда).

4. Подравнете капака и го поставете отново. Внимателно застегнете
винтовете. Dräger препоръчва въртящ момент от 0,5 Nm
(0,4 паунд-фута) – не стягайте прекалено много.

5. Направете функционален тест (виж раздел 3.4.1).

3.4.3 Свързване с ТХ-манометър

1. Уверете се, че ТХ-манометърът и Bodyguard® 1500 са изключени.
2. Bodyguard® 1500: Натиснете и задръжте бутона за лява ръка ( )

на Bodyguard® 1500 за приблизително 3 секунди, докато зеленият
светодиод (за активност) свети непрекъснато. Пуснете бутона за
лява ръка ( ).

3. ТХ-манометър: Натиснете и задръжте бутона за осветление ( )
на ТХ-манометъра. След приблизително 6 секунди зеленият
светодиод (за активност) и белият светодиод светват
непрекъснато, а червеният светодиод започва да мига.

4. и двете уредите: Веднага
свържете манометъра и
жълт бутон ( ) една с друга
(фиг. 13), след което пуснете
бутона за осветление на
манометъра ( ).
Ако свързването е успешно,
следните сигнали възникнат
преди уредите автоматично
изключване:
○ Bodyguard® 1500 –

сините светодиоди
мигат, уредът бипва
дълго 4 пъти.

○ ТХ-манометър – редуват
се премигване на белия и зеления/кехлибарения светодиод.

Ако свързването е неуспешно, следните сигнали възникнат преди
уредите автоматично изключване:
○ Bodyguard® 1500 – червените светодиоди мигат,уредът бипва

дълго 8 пъти.
○ ТХ-манометър – последователни премигвания на червения.
Ако приблизително до 25 секунди не се получи свързване,
следните сигнали възникнат:
○ ТХ-манометър – последователни премигвания на червения и

кехлибарения светодиод, манометърът автоматично се
изключва.

○ Bodyguard® 1500 – превключва в активен режим (виж
раздел 3.2.2).

УКАЗАНИЕ
Ако свързването е неуспешно, изпълнете отново процедурата
по свързване. Цялата предварително съществуваща
информация за свързването се запазва в Bodyguard® 1500.

4 Отстраняване на неизправности
Ако симптомите останат и след извършване на предписаните рабите
или ако симптомът не е описан в таблицата по-долу, свържете се с
Dräger.

Симптом Неизправност Отстраняване
Не се включва Слаби батерии Сменете батериите 

(виж раздел 3.4.2)

Уредът не може да се 
поправи

Свържете се с 
Dräger

Не изключите Когато е изключен, 
манометърът TX е 
извън 
комуникационния 
обхват (в 
Bodyguard® 1500 не 
се получава сигнал за 
изключване)

Внесете уреда в 
инфрачервения 
комуникационен 
обхват и след това 
натиснете бутона 
за осветление ( ) 
на манометъра ТХ. 
Изключете 
Bodyguard® 1500 
(виж раздел 3.2.1)

На всеки пет секунди 
мига кехлибарен 
светодиод и се чува 
бипване

Слаби батерии Сменете батериите 
(виж раздел 3.4.2)

Пет бипвания плюс 
мигане на 
кехлибарения 
светодиод

Неуспешен авто-тест 
или хардуерна 
грешка

Свържете се с 
Dräger

Зеленият светодиод 
(за активност) е 
включен за 
10 секунди, след 
което се изключва

Бутонът за лява ръка 
( ) е бил натиснат за 
повече от 3 секунди

Не е необходимо 
да се предприема 
действие. Уредът 
се е опитал да 
установи 
радиочестотна 
връзка, което е 
нормална функция

ТХ-манометърът 
показва неуспешно 
свързване (мигащ 
червен светодиод), 
но Bodyguard® 1500 
показва успешно 
свързване (мигащи 
сини светодиоди и 4 
дълги бипвания)

По време на 
свързването уредите 
са излезли извън 
инфрачервения 
комуникационен 
обхват

Свържете уредите 
отново, като се 
уверите, че точките 
за РЧ-комуникация 
остават в контакт 
една с друга
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5 Поддръжка
Bodyguard® 1500 не изисква поддръжка по график. Почиствайте
уреда и сменяйте батериите, когато е необходимо.

5.1 Почистване

ВНИМАНИЕ
Не използвайте органични разтворители и абразивни
материали. Други продукти, освен разтвор от мек сапун, могат
да повредят оборудването.
Не потапяйте уреда във вода или в почистващи течности и не
го поставяйте в миялни или в сушилни машини.
Не разглобявайте уреда за почистване.

Внимателно почистете и подсушете Bodyguard® 1500 с помощта на
чиста кърпа, неотделяща влакна. Ако е необходимо, навлажнете
кърпата с разтвор на мек сапун.

6 Съхранение
Съхранявайте оборудването в суха среда, без прах и мръсотия. Не го
излагайте на директна слънчева светлина. Температурният диапазон
на съхранение е от 10 до 50 °C.

При изключена система също се изразходва малко количество от
заряда на батериите. Ако единицата няма да се използва за дълъг
период, извадете батериите (виж раздел 3.4.2). Обърнете внимание,
че часовникът на дневника спира малко след като извадите
батериите.

7 Бракуване
7.1 Бракуване на електрическо и електронно

оборудване
Електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърля като
битови отпадъци. Това е обозначено с прилежащия символl.

Продуктът може да бъде върнат безплатно на Dräger. За информация,
моля свържете се с националните маркетингови организации на Dräger.

7.2 Батерии
Изхвърлете използваните батерии според националните или
местните правила.

8 Технически данни

II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -30 °C до +60 °C)
II 1D Ex ia IIIB T200 °C Da
I M1 Ex ia I Ma

9 Списък за поръчки

Размери: 100 x 70 x 40 mm

Тегло: 230 g с поставени батерии

Работна температура: от -30 °C до +60 °C

Работно налягане: от 0,75 до 2 bar

Алармени сигнали: BS 10999:2010

Батерия: Panasonic® CR123A (3 V, литиеви)

Напрежение: 6 V прав ток

Номинална честота: 125 kHz 66 dBuA / m при 10 m

Описание Количество Код за поръчка
Батерия (Panasonic® 
CR123A (3 V, литиева))

5 (в опаковка) 3356715 или 
снабдител

отвертка T10 1 3356165 или 
снабдител

шестограмен ключ 
2,5 mm

снабдител

силиконова смазка снабдител

!
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