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Dräger Bodyguard 1500® 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 alarm-
signalen af te geven en omvat een draadloze gegevensverzending 
van de manometer naar de bewegingsloosmelder.

VERBETERDE VEILIGHEID

De robuuste Dräger Bodyguard 1500  
bewegingsloosmelder is ontworpen voor  
gebruik door beroeps- en vrijwillige brand-
weerkorpsen en de industrie. Tijdens het 
normale bedrijf geven twee blauwe LED’s 
de positie van de gebruiker aan – zelfs 
onder omstandigheden met slecht zicht. 
De Tx-manometer met achtergrondver-
lichting verzendt zijn drukgegevens naar het 
PASS-systeem, oftewel de bewegings- 
loosmelder, en naar het eventueel gebruikte 
Dräger FPS 7000 head-up-display. Deze 
functie zorgt voor een automatische visuele  
waarschuwing door de Tx-manometer en een  
akoestische waarschuwing door de bewe-
gingsloosmelder. Bijvoorbeeld wanneer de 
luchttoevoer afneemt tot de door de gebrui-
ker gedefinieerde limieten, zoals 2/3 of 1/3. 
Zodra de druk tot onder 56 bar daalt, zendt de 
bewegingsloosmelder een waarschuwings-
signaal uit. De achtergrondverlichting van de  

Tx-manometer knippert om een visueel alarm 
af te geven. Wanneer een gebruiker zich  
meer dan 20 seconden niet beweegt, is een 
vooralarm te horen. Wanneer dit vooralarm 
niet door de gebruiker wordt geannuleerd,  
wordt het hoofdalarm (opvallende akoestische  
en visuele alarmsignalen) geactiveerd om 
de andere teamleden te laten weten dat een 
collega-gebruiker in nood is.

DRAADLOZE WERKING

Na de initiële pairing-procedure is een 
unieke, individuele Tx-manometer gekoppeld  
aan een specifieke Bodyguard 1500 bewe- 
gingsloosmelder. Wanneer de cilinder- 
afsluiter van het ademluchttoestel geopend 
wordt, stuurt de Tx-manometer een opstart-
signaal naar de bijbehorende bewegings-
loosmelder om deze te activeren. Geavan-
ceerde draadloze technologie vermijdt extra 
kabels of draden die een risico met zich mee- 
brengen dat ze ergens achter blijven haken.

Dräger Bodyguard® 1500
Geïntegreerde bewegingsloosmelder
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Het Dräger Bodyguard 1500®-systeem:  
Draadloze verzending van drukgegevens 
tussen de Dräger Bodyguard Tx-manometer 
en de Dräger Bodyguard 1500 bewegings-
loosmelder.
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DUURZAAM ONTWERP  

Het Bodyguard 1500-systeem is robuust, 
licht van gewicht en goed bestand tegen  
de ongunstige omgevingsfactoren waarmee 
brandweeren reddingsteams gewoonlijk 
geconfronteerd worden, zoals hitte en 
rook. Het heeft de stofen waterbestendige  
beschermingsgraad IP 67 en voldoet aan 
de eisen van EN 137:2006 (type 2) voor  
gebruik bij temperaturen tussen -30 °C en  
max. 60 °C. De bewegingsloosmelder  
wordt geleverd met een klem en een kroko-
dillenklem zodat het zowel aan de schouder 
als aan de heup van het ademluchttoestel  
gedragen kan worden. Grote knoppen maken 

het gemakkelijk bedienbaar, zelfs met hand-
schoenen aan. Bij het ontwerp van de  
Dräger Bodyguard 1500 is speciaal rekening  
gehouden met de batterijlogistiek, hetgeen 
resulteert in een gebruiksduur van 12  
maanden, voordat vervanging aan de orde 
is. Daardoor kunnen de batterijen vervangen 
worden tijdens de jaarlijkse servicebeurt, 
wat de inzetbaarheid ten goede komt.

FLEXIBILITEIT VOOR DE TOEKOMST  

De Dräger Bodyguard 1500 bewegingsloos-
melder kan ook zonder de Tx-manometer 
worden gebruikt als op zichzelf staand 
persoonlijk veiligheidsalarmsysteem.

Als alternatief zijn upgradesets verkrijgbaar 
om Tx-manometers te kunnen installeren 
op uw bestaande ademluchttoestellen van 
de Plusen PSS-series.

VOLLEDIG DATALOGBOEK  

De bewegingsloosmelder en de Tx-mano-
meter worden beide geleverd met een 
volledige datalog die het mogelijk maakt 
de incidenthistorie en de configuratie van 
persoonlijke instellengen (zoals individuele 
bewegingssensortimings) te down-loaden 
met behulp van de Dräger RFID PC Link-
module en een pc.
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TECHNISCHE GEGEVENS  

 Bodyguard 1500 bewegingsloosmelder Tx-manometer

Gewicht 233 g (met batterijen) 377 g

Afmetingen 100 x 70 x 40 mm 160 x 75 x 60 mm

Hoogste frequentie 2900 (+/- 200) Hz  

Alarm LAeq 30 S, 102-112 dB(A)  

Vooralarm LAeq 30 S, 86-112 dB(A)  

Batterij CR123 Panasonic Lithium (2 stuks) CR123 Panasonic Lithium (2 stuks)

Bedrijfstijd 
 

Tot 12 maanden 
8 uur in alarm 
2 uur in alarm na een waarschuwing ‚lage capaciteit‘

Tot 12 maanden 
 

BESTELINFORMATIE 

BESCHRIJVING BESTELNR.

PSS 7000*  

PSS 7000 SCS met Tx-manometer 33 60 958

PSS 7000 QC SCS met Tx-manometer 33 60 960

PSS 7000 SCS met Tx-manometer & Bodyguard 1500 bewegingsloosmelder 33 60 962

PSS 7000 QC SCS met Tx-manometer & Bodyguard 1500 bewegingsloosmelder 33 60 964

PSS 5000*  

PSS 5000 DP SCS met Tx-manometer 33 60 966

PSS 5000 DP QC SCS met Tx-manometer 33 60 969

PSS 5000 DP SCS met Tx-manometer & Bodyguard 1500 bewegingsloosmelder 33 60 975

PSS 5000 DP QC SCS met Tx-manometer & Bodyguard 1500 bewegingsloosmelder 33 60 978

PSS 3000  

PSS 3000 met Tx-manometer 33 60 984

PSS 3000 met Tx-manometer & Bodyguard 1500 bewegingsloosmelder 33 60 987

Upgradesets  

Tx-manometerset (inclusief Bodyguard 1500 bewegingsloosmelder) 33 60 992

Tx-manometerset 33 60 139

Bodyguard 1500 bewegingsloosmelder (knop) 33 60 839

Bodyguard 1500 bewegingsloosmelder (Tally) 33 60 840

PSS 7000 PC Link-module inclusief software 33 56 560

Hogedrukslangeenheid 33 57 284

* Ook dubbele cilindervarianten (TCS) en dubbele cilindervarianten met ChargAir verkrijgbaar

SCS: enkele cilinderspanband

QC: Quick-Connect cilinderaansluiting
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Producent:  
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Duitsland

HOOFDKANTOOR 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

NEDERLAND 
Dräger Nederland B.V.
Veiligheidstechniek
Edisonstraat 53 
2723 RS Zoetermeer 
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 47 77 
Fax +31 (0)79 344 47 78
info@draeger.com   

BELGIË 
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60


