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Bodyguard® 7000Elektronisch controlesysteem1 Veiligheidsgerelateerde informatie
– Het is belangrijk om vóór gebruik van dit product de 

gebruiksaanwijzing en de gebruiksaanwijzing van de bijbehorende 
producten zorgvuldig door te lezen.

– Houd u altijd strikt aan de instructies in de gebruiksaanwijzing. Het is 
belangrijk dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing volledig begrijpt en 
opvolgt. Gebruik het product alleen voor de doeleinden die worden 
beschreven in de paragraaf 'Beoogd gebruik' (zie paragraaf 3.4).

– Werp deze gebruiksaanwijzing niet weg. Zorg ervoor dat de 
gebruiksaanwijzing wordt bewaard en op de juiste manier wordt 
nageleefd door de gebruikers van het product.

– Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door opgeleid en 
competent personeel.

– Lokale en nationale voorschriften die op dit product van toepassing 
zijn strikt opvolgen.

– Alleen opgeleid, competent en deskundig personeel mag het product, 
zoals in deze gebruiksaanwijzing en het technisch handboek 
omschreven, inspecteren, repareren en onderhouden.
Onderhoudswerkzaamheden die in de gebruiksaanwijzing en in het 
technisch handboek niet gedetailleerd zijn omschreven, mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door Dräger of door Dräger opgeleid, 
competent en deskundig personeel.
Dräger adviseert het afsluiten van een Dräger-servicecontract.

– Maak voor onderhoudswerkzaamheden uitsluitend gebruik van 
originele Dräger-onderdelen en -toebehoren. Anders kan de juiste 
werking van het product niet worden gewaarboorgd.

– Maak geen gebruik van defecte of onvolledige producten. Voer geen 
aanpassingen uit aan het product.

– Stel Dräger op de hoogte indien zich fouten of defecten aan het 
product of in de onderdelen voordoen.

2 Aanwijzingen in dit document
2.1 Betekenis van de waarschuwingen
In dit document worden de volgende waarschuwingen gebruikt om de 
gebruikers te wijzen op mogelijke gevaren. De betekenissen van de 
waarschuwingen zijn als volgt gedefinieerd:

2.2 Typografische conventies

2.3 Gedeponeerde handelsmerken

De vermelde handelsmerken zijn slechts in bepaalde landen 
geregistreerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waar dit product wordt 
verkocht.

2.4 Afkortingen

3 Beschrijving
3.1 Productoverzicht
De Dräger Bodyguard® 7000 (Afb. 1) is een elektronisch controlesysteem 
met een geïntegreerde DSU. Het systeem biedt visuele en auditieve 
informatie over de status van het ademluchttoestel. Het LED-paneel en 
het LCD-scherm van de gebruikersinterface beschikken over LED's voor 
optische signalering (Afb. 2). Akoestische signalen worden door een 

elektronische signaalgever in de gebruikersinterface gegenereerd. De 
akoestische signalen zijn gemakkelijk herkenbaar aan de verschillende 
geluidspatronen ter onderscheiding van de verschillende alarmtypes.

Dit product is geconfigureerd als een knopversie (Bodyguard® 7000) of 
een tally-sleutelversie (Bodyguard® 7000T). Het belangrijkste verschil 
tussen de uitvoeringen is de functionaliteit van de 
noodsignaleringseenheid. De knopversie kan worden gebruikt terwijl de 
bewegingssensor van het automatische noodalarm uitgeschakeld is. De 
sleutelversie kan alleen worden gebruikt als de bewegingssensor 
geactiveerd is.

Afb. 1 Bodyguard® 7000

Afb. 2 Gebruikersinterface

3.2 Functiebeschrijving
3.2.1 Power pack
Het power pack is aangesloten op de drukmodule om het elektronische 
controlesysteem van stroom te voorzien. De voor de Bodyguard® 7000 
verkrijgbare power pack-types beschikken over 5 vervangbare 1,5 V-
batterijen of één enkele oplaadbare 6,5 V-batterij.

Meer informatie over het power pack en het gebruik van elk type is te 
vinden in de onderhoudsinformatie (zie paragraaf 6.5).

3.2.2 Gebruikersinterface
De gebruikersinterface beschikt over een LCD-scherm waarop de 
cilinderdruk, de tijd tot de signaalfluit geactiveerd wordt en andere 
informatie over de werking wordt weergeeft. Het scherm beschikt over 
achtergrondverlichting die oplicht wanneer een gebruikersinterfaceknop 
wordt ingedrukt, wanneer een alarm wordt geactiveerd en wanneer een 
statusbericht op het scherm verschijnt. Op het LED-paneel bevinden zich 
één groene, twee blauwe en twee rode LED's, die oplichten of knipperen 
om informatie over de werking weer te geven.

De linker en de rechter drukknoppen worden gebruikt om het 
elektronische systeem te bedienen. De functies van de knoppen worden, 
indien van toepassing, in deze gebruiksaanwijzing beschreven.

Een interne signaalgever zendt hoorbare signalen uit om de gebruiker te 
informeren over alarmen en statusberichten van het ademluchttoestel. 
De geluidspatronen omvatten continue alarmen en enkelvoudige of 
meervoudige tonen. De signaalgever gebruikt de tallygleuven als 
versterkers om tot een luid en duidelijk alarmsignaal te komen.

3.2.3 Bewaking van de cilinderdruk
De drukmodule is via de hogedrukslang verbonden met het 
pneumatische systeem van het ademluchttoestel. Het elektronische 
controlesysteem geeft de cilinderdruk en de TTW weer en geeft een 
alarmsignaal af bij vooraf ingestelde drukniveaus.

Time to whistle (tijd-tot-fluittoon)
De TTW is de berekende tijd in minuten tot het EOST-alarm wordt 
geactiveerd. Het systeem gebruikt de luchtcilinderdruk van het 
ademluchttoestel en het huidige verbruik van de drager om de TTW te 
berekenen en weer te geven. De eerste berekening wordt uitgevoerd op 
basis van een standaard verbruik van 40 L/min. De berekening wordt 
vervolgens eenmaal per seconde bijgewerkt op basis van het werkelijke 
verbruik van de drager (voor de berekening wordt een minimumverbruik 
van 40 L/min toegepast).

Bij de vooraf ingestelde druk wordt het EOST-alarm geactiveerd (zie 
paragraaf 4.2.3). Ongeveer tegelijkertijd wordt ook de mechanische 
signaalfluit op het ademluchttoestel geactiveerd.

Terugtrekalarm
Het terugtrekkingsalarm is een alternatieve waarschuwingsmethode die 
beschikbaar is als deze van toepassing is in het land van gebruik (zie 
paragraaf 4.5.5).

3.2.4 Distress signal unit (noodsignaleringseenheid)
De DSU voorziet in automatische en handmatige noodalarmen. Voor het 
automatische noodalarm worden een interne bewegingssensor en timer 
gebruikt om de tijd te meten die de drager bewegingsloos is en om aan te 
geven dat de drager wellicht buiten bewustzijn is of vastzit. De 
bewegingssensor activeert een vooralarm en een volledig alarm op de 
vooraf ingestelde intervallen, wanneer de drager niet beweegt 
overeenkomstig een reguliere ademende beweging. Het handmatige 
noodalarm wordt geactiveerd door op de knop voor het handmatige 
alarm te drukken en kan worden gebruikt om hulp in te roepen of 
aandacht op een noodsituatie te vestigen. De activeringstijden voor 
alarmen worden vermeld in paragraaf 9 en de alarmpatronen in 
paragraaf 4.2.3.

Een beperking van het automatische noodalarm is dat de 
bewegingssensor bewegingen of trillingen waarneemt waaraan de 
drager wordt blootgesteld. Als de drager niet beweegt, maar zich op een 
bewegend platform bevindt (bijvoorbeeld van een bewegende of trillende 
machine), wordt het automatische noodalarm eventueel niet geactiveerd.

3.3 Optionele functies en uitrusting
3.3.1 Dräger PC Link
Dräger PC Link is een RF-communicatieapparaat en softwaretoepassing 
die elektronische controlesystemen van Dräger kan uitlezen en 
configureren. Configureerbare instellingen en parameters zijn onder 
andere alarmpatronen, waarschuwingsniveaus, tijden en 
opstartmogelijkheden (zie paragraaf 4.4.3). De uitleesbare informatie 
omvat de productidentificatiegegevens, de firmwareversies en een 
datalog (zie paragraaf 3.3.2).

PC Link kan tevens informatie op gebruikers-ID-kaarten uitlezen en 
schrijven. Deze zijn voor het gebruik in combinatie met de 
Bodyguard® 7000 verkrijgbaar (zie paragraaf 4.5.2). Zie voor meer 
informatie de gebruiksaanwijzing van PC Link of neem contact op met 
Dräger.

 De instellingen die in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd 
(drukwaarden, alarmpatronen, opstartmogelijkheden etc.) zijn de 
standaardinstellingen voor de Bodyguard® 7000.

3.3.2 Datalog
In de datalog wordt de gebeurtenisgeschiedenis vastgelegd. Deze wordt 
automatisch opgeslagen in het systeemgeheugen. In de datalog wordt 
ongeveer 20 uur van de meest recente systeemgebeurtenissen 
opgeslagen (gebaseerd op het typische gebruik van het systeem en een 
standaardregistratie-interval van 20 seconden). De datalog kan worden 
gedownload en weergegeven via Dräger PC Link.

3.3.3 Telemetrie (Dräger PSS® Merlin®)
Dräger PSS® Merlin® is een telemetriesysteem dat kan worden gebruikt 
in combinatie met elektronische controlesystemen van Dräger. Het 
telemetriesysteem wordt, indien gemonteerd, gebruikt om dragers van 
ademluchttoestellen die bij een incident worden ingezet, te controleren 
en te leiden. Het telemetriesysteem maakt gebruik van 
radiocommunicatie om de overdracht van status- en informatiesignalen 
tussen de ingezette dragers van ademluchttoestellen en een extern 
telemetriebord of softwaresysteem mogelijk te maken. Zie voor meer 
informatie de gebruiksaanwijzing van PSS® Merlin® of neem contact op 
met Dräger.

3.3.4 Head-up display
Dräger FPS® 7000 HUD is een draadloos head-up display dat kan 
worden gebruikt in combinatie met elektronische controlesystemen van 
Dräger. De HUD is een batterijgevoed apparaat dat in het masker past en 
over LED's beschikt die de cilinderdruk van het ademluchttoestel en 
informatie over de batterijstatus weergeven. Zie voor meer informatie de 
gebruiksaanwijzing van FPS® 7000 HUD of neem contact op met Dräger.

3.4 Beoogd gebruik
Bodyguard® 7000 is bedoeld voor gebruik als elektronisch 
controlesysteem in combinatie met compatibele ademluchttoestellen van 
Dräger. Het controlesysteem levert nauwkeurige informatie over de 
cilinderdruk en de resterende tijd en activeert alarmsignalen bij kritieke 
drukwaarden. De geïntegreerde DSU geeft duidelijke, onderscheidende 
en gemakkelijk herkenbare alarmsignalen die aangeven dat de drager 
geïmmobiliseerd is of dat er hulp of aandacht vereist is.

Waarschu-
wingssym-
bool

Signaalwoord Gevolgen bij niet-inachtneming

WAARSCHU-
WING

Wijst op een potentieel gevaarlijke 
situatie. Wanneer deze niet wordt 
voorkomen, kan dit leiden tot de dood 
of ernstig letsel.

VOORZICHTIG Wijst op een potentieel gevaarlijke 
situatie. Wanneer deze niet wordt 
voorkomen, kan dit leiden tot ernstig 
letsel. Kan ook worden gebruikt als 
waarschuwing tegen ondeskundig 
gebruik.

AANWIJZING Wijst op een potentieel gevaarlijke 
situatie. Wanneer deze niet wordt 
voorkomen, kan dit leiden tot schade 
aan het product of het milieu.

► In veiligheidsinformatie wordt een driehoek gebruikt om aan te 
geven hoe het gevaar kan worden vermeden.

Voor opmerkingen en aanvullende relevante informatie wordt een 
informatiesymbool gebruikt.

1. Genummerde alinea's bevatten informatie waarvoor een volgorde 
in acht moeten worden genomen.

– Alinea's voorafgegaan door liggende streepjes bevatten informa-
tie waarvoor geen bepaalde volgorde in acht moet worden geno-
men.

Handelsmerk Merkeigenaar
Bodyguard® Dräger
Duracell® Duracell U.S. Operations, Inc.
FPS® Dräger
Merlin® Dräger
PSS® Dräger

Afkorting Verklaring
DSU Distress signal unit (noodsignaleringseenheid)
EOST End of service time (einde gebruikstijd)
HUD Head-up display
ID Identiteit
LCD Liquid crystal display (vloeibaarkristalscherm)
LED Light emitting diode (lichtemitterende diode)
RF Radiofrequentie
TTR Time to retreat (tijd-tot-terugtrekken)
TTW Time to whistle (tijd-tot-fluittoon)
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1 Gebruikersinterface
2 Verbindingskabel
3 Houder voor de back-up batterij (niet voor Bodyguard® 7000)
4 Drukmodule
5 Power pack
6 Hogedrukslang
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7 Cilinderdruk
8 Rechterknop
9 TTW in minuten
10 Talling
11 LED-paneel
12 Knop voor handmatig alarm
13 LCD-scherm
14 Linkerknop
15 Radiale segmenten
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3.5 Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
De Bodyguard® 7000 heeft een typetest ondergaan en is geschikt 
bevonden voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen. 
Elektronische subeenheden zijn ATEX-gecertificeerd. Alle combinaties 
zijn geschikt voor gebruik in gevarenzones, met inbegrip van zone 0 en 
20.

3.6 Goedkeuringsinformatie
De Europese normen, richtlijnen en voorschriften op basis waarvan dit 
product is goedgekeurd, zijn vermeld in de conformiteitsverklaring (zie de 
conformiteitsverklaring of www.draeger.com/product-certificates).

Bovendien voldoet het product aan de volgende voorschriften.
– Goedkeuring DSU: BS 10999:2010 (specificatie voor DSU's (distress 

signal units) voor de brandweer en reddingsdiensten). Het product 
voldoet alleen aan deze norm als het als een sleutelversie is 
geconfigureerd.

– RF-conformiteit: EN 61000-4-3 CE en 30 V/m ISO 11452, deel 2.

3.7 Productmarkering en symbolen
3.7.1 Serienummer
Het serienummer van het product is op de drukmodule en de 
gebruikersinterface vermeld in het formaat BRMY-1234 MM/JJJ, waarbij 
MM/JJJ de maand en het jaar van productie aangeeft. De drukmodule is 
bovendien voorzien van een 5-cijferig achtervoegsel dat het 
serienummer van de interne HUD-zendereenheid aangeeft.

3.7.2 Symbolen op het LCD-scherm

4 Bediening
4.1 Gereedmaken voor gebruik

AANWIJZING
Het LCD-scherm heeft een extern opofferingsscherm, uitgevoerd als 
verwijderbaar, transparant scherm. Het opofferingsscherm kan voorzien 
zijn van een dunne, flexibele beschermlaag. Verwijder deze dunne 
beschermlaag vóór het eerste gebruik. Het opofferingsscherm niet 
verwijderen.

1. Voer een visuele inspectie uit (zie paragraaf 6.2).
2. Monteer en bereid het ademluchttoestel voor op het gebruik zoals 

beschreven in de gebruiksaanwijzing van het product.
– Voer een functietest van de Bodyguard® 7000 uit als wordt 

aangegeven dat een functietest van het ademluchttoestel moet 
worden uitgevoerd (zie paragraaf 6.3).

3. Doe het ademluchttoestel om, zoals beschreven in de 
gebruiksaanwijzing van het product.
– Na het openen van het cilinderventiel worden de zelftest- en 

opstartprocedures gestart en vervolgens schakelt het systeem 
over op de actieve modus.

4. Automatisch noodalarm DSU:
– Sleutelversie: verwijder de sleutel om de bewegingssensor te 

activeren.
– Knopversie: verwijder de sleutel als u de bewegingssensor wilt 

gebruiken.

4.2 Tijdens het gebruik
4.2.1 Gebruikersfuncties

 De werking van elektronische apparaten kan tijdelijk worden verstoord 
als ze aan hoge RF-straling worden blootgesteld. Het systeem 
functioneert weer naar behoren als de RF-straling is verwijderd.

– Controleer op het LCD-scherm regelmatig de cilinderdruk en de TTW.
– De cilinderdruk en de TTW worden digitaal weergegeven op het 

reguliere gebruiksscherm. (Afb. 3). De geschatte cilinderdruk 
wordt op het scherm ook aangegeven door radiale segmenten.

Afb. 3 Regulier gebruiksscherm

– Om noodhulp of ondersteuning in te roepen, de knop voor handmatig 
alarm indrukken .

– Om de achtergrondverlichting van het scherm te verlichten, de linker- 
of rechterknop kort indrukken.
– Met de rechterknop kan ook door alle opgeslagen gebruikers-ID-

informatie worden gebladerd.

4.2.2 Alarmen en statusberichten

 WAARSCHUWING
Gebruikers moeten zich in een veilige omgeving bevinden, voordat het 
EOST-alarm en de mechanische signaalfluit worden geactiveerd.
► Ga onmiddellijk naar een veilige omgeving zodra het fluitsignaal klinkt 

tijdens een actie.

– De groene LED op de gebruikersinterface knippert elke seconde om 
de actieve modus aan te geven.

– Als het vooralarm door de bewegingssensor wordt geactiveerd maar 
niet is vereist, verplaats dan de gebruikersinterface om het alarm te 
annuleren. Het vooralarm niet m.b.v. de knoppen uitschakelen.

– Als het volledige alarm door de bewegingssensor wordt geactiveerd, 
annuleert u het alarm als volgt:
– Sleutelversie: plaats de sleutel. Met geplaatste sleutel bevindt 

zich het systeem niet in de actieve modus. Het systeem bevindt 
zich in een niet-operationele modus en de tijd-tot-fluiten wordt niet 
weergegeven.

– Knopversie: druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknoppen en 
houd deze ingedrukt tot het alarm stopt.

– Als de melding Lage batterijcapaciteit  of Batterijfout  wordt 
weergegeven, klinkt er elke 9 seconden een alarmtoon.
– Wanneer voor het eerst wordt aangegeven dat de batterij bijna 

leeg is, kan het ademluchttoestel nog tot 2 uur veilig worden 
gebruikt. Dräger raadt echter dringend aan om de batterijen te 
vervangen of het power pack bij de eerste gelegenheid op te 
laden (zie paragraaf 6.5).

– Als er een batterijfout wordt weergegeven, moet u onmiddellijk 
naar een veilige plaats evacueren.

4.2.3 Alarmpatronen
Patroon vooralarm
De gebruikersinterface genereert een 3-tonig alarm met een toenemend 
volume en de achtergrondverlichting op het LCD-scherm knippert.

Patroon volledig alarm
De gebruikersinterface genereert een herhalende hoge alarmtoon en de 
rode en blauwe LED's op de gebruikersinterface knipperen.
– Het symbool  wordt weergegeven tijdens automatische 

noodalarmen.
– Het symbool  wordt weergegeven tijdens handmatige noodalarmen.

Patroon EOST-alarm
De gebruikersinterface genereert een onderbroken hoge alarmtoon. De 
rode en blauwe LED's op de gebruikersinterface knipperen en een 
gebied in het linker deel van het LCD-scherm knippert rood. Ongeveer 
tegelijkertijd wordt ook de mechanische signaalfluit op het 
ademluchttoestel geactiveerd.

4.2.4 Telemetrie en terugtrekkingsalarm
De tijdens telemetrie en terugtrekkingsalarmen gebruikte symbolen 
(PSS® Merlin®) worden weergegeven in paragraaf 3.7.2.
– Zie paragraaf 4.5.5 voor een beschrijving van terugtrekkingsalarmen 

en symbolen.
– Zie de gebruiksaanwijzing van PSS® Merlin® voor een beschrijving 

van het gebruik van telemetrie en de bijbehorende symbolen.

4.3 Na gebruik

 WAARSCHUWING
Verwijdering van het ademluchttoestel in een omgeving waar gevaarlijke 
ademomstandigheden heersen is niet veilig.
► Zet het ademluchttoestel pas af wanneer u in een veilige omgeving 

bent.

1. Zet het ademluchttoestel af zoals beschreven in de 
gebruiksaanwijzing van het ademluchttoestel.

2. Schakel het elektronische systeem uit (zie paragraaf 4.4.5).
3. Voer na gebruik de taken zoals beschreven in de onderhoudstabel uit 

(zie paragraaf 6.1).

4.4 Basisbedieningsfuncties
4.4.1 Zelftest- en opstartprocedure
Het systeem kan worden ingeschakeld wanneer het power pack is 
gemonteerd, de linkerknop wordt ingedrukt, de sleutel is verwijderd of het 
pneumatische systeem onder druk staat. Bij elke inschakeling (met of 
zonder gemonteerde luchtcilinder) wordt de zelftest- en opstartprocedure 
gestart.

4.4.2 Zelftest
Tijdens de zelftest klinken alarmtonen, de LED's en het scherm 
knipperen en de opstartprocedure loopt.
– Als het systeem de zelftest met succes heeft afgerond, schakelt het 

over op de actieve modus.(zie paragraaf 4.4.4).
– Als het systeem de zelftest niet met succes heeft doorlopen, wordt 

een van de volgende foutmeldingen weergegeven.
– Op het scherm wordt een kruis  en een foutcode weergegeven. 

Noteer de foutcode en neem contact op met Dräger.
– Op het scherm wordt Lage batterijcapaciteit  of Batterijfout  

weergegeven en het scherm wordt uitgeschakeld. Zie de 
probleemoplossing (paragraaf 5) voor oplossingen.

4.4.3 Opstartprocedure
De opstartvolgorde biedt informatie en opties voor de gebruiker als het 
systeem wordt ingeschakeld. De procedure is configureerbaar via Dräger 
PC Link (zie paragraaf 3.3.1) en alleen de vooraf geconfigureerde opties 
en informatie worden tijdens het opstarten weergegeven.

Standaard opstartprocedure
De in dit hoofdstuk beschreven opstartprocedure is de 
standaardopstartprocedure voor de Bodyguard® 7000.
1. Achtereenvolgens worden de symbolen Wachten  en het symbool 

voor Geslaagd  weergegeven als het systeem de zelftest uitvoert.
2. Het symbool voor het cilindertype  of  en het geselecteerde 

cilindertype wordt weergegeven. Als er meer dan één cilindertype in 
het systeemgeheugen is opgeslagen, kan de gebruiker uit de 
beschikbare opties de gewenste cilinder selecteren (zie 
paragraaf 4.5.3).

3. Elektronische lekkagetest  wordt weergegeven. De gebruiker kan 
hiermee het pneumatische systeem van het ademluchttoestel op 
lekkage controleren (zie paragraaf 6.3.1).

4. Bewegingssensor geactiveerd  of gedeactiveerd  wordt 
weergegeven om de status van de bewegingssensor van het 
automatische noodalarm aan te geven.

Andere configureerbare opstartmogelijkheden
– Via Gebruikers-ID  kan informatie over de drager van een 

gebruikers-ID-kaart naar het systeemgeheugen worden geüpload (zie 
paragraaf 4.5.2).

– Batterijstatus  geeft de laadtoestand van het power pack aan met 
behulp van de radiale segmenten op het scherm van de 
gebruikersinterface. De batterijstatus wordt ook wel als 
'brandstofmeter' aangeduid.

– Met Stil alarm  kan de gebruiker alarmen met een beperkt volume 
selecteren voor gebruik binnen een beperkte ruimte, zoals een 
gaspak of een werkplaats (zie paragraaf 4.5.4).

4.4.4 Actieve modus
De actieve modus is de belangrijkste gebruiksmodus van het 
elektronische controlesysteem. Wanneer het systeem zich in de actieve 
modus bevindt, zijn de elektronische controle- en waarschuwingsfuncties 
actief. De actieve modus wordt aangegeven door het volgende.
– Het reguliere gebruiksscherm (Afb. 3) wordt weergegeven op de 

gebruikersinterface.
– De groene LED op de gebruikersinterface knippert elke seconde.

 Als bij de sleutelversie de sleutel is geplaatst, bevindt zich het systeem 
niet in de actieve modus. Het bevindt zich in een niet-actieve modus: 
TTW wordt niet op het LCD-scherm weergegeven, de cilinderdruk 
daarentegen wel.

4.4.5 Het elektronische systeem uitschakelen
Het systeem kan alleen worden uitgeschakeld als de op de 
gebruikersinterface aangegeven cilinderdruk onder een vooraf ingestelde 
waarde ligt. Sluit het cilinderventiel en ontlucht het hele pneumatische 
systeem voordat u het systeem uitschakelt.

Sleutelversie
– Na normaal gebruik en verwijderde sleutel: plaats de sleutel terug.
– Als het systeem is geactiveerd met geplaatste sleutel (bijvoorbeeld 

tijdens de functietest): druk op de linkerknop en houd deze ingedrukt 
tot het enter-symbool  wordt weergegeven en laat de knop 
onmiddellijk los.

Knopversie
– Houd de rechter- en linkerknoppen ingedrukt tot het scherm leeg is en 

laat de knoppen dan onmiddellijk weer los. Als de sleutel was 
verwijderd, deze weer plaatsen.

4.5 Extra opstart- en bedieningsfuncties
4.5.1 Algemeen
De functies in deze paragraaf zijn alleen beschikbaar als ze vooraf 
geconfigureerd zijn in het systeem. Meer informatie over configureerbare 
instellingen en functies vindt u in paragraaf 3.3.1.

4.5.2 Gebruiker-ID (door gegevens bladeren)
Informatie over de drager (bijv. gebruikersnaam, korpsnaam en 
kazernenummer) kan van een gebruikers-ID-kaart naar het 
systeemgeheugen worden geüpload. Nadat de informatie is opgeslagen, 
kunt u tijdens het gebruik door op de rechterknop te drukken door de 
informatie op het scherm bladeren. De bladersnelheid is instelbaar m.b.v. 
Dräger PC Link (zie paragraaf 3.3.1).

Informatie van een gebruikers-ID-kaart uploaden
1. Houd de gebruikers-ID-kaart tegen de achterkant van de 

gebruikersinterface, direct achter het scherm.
2. Druk op de linkerknop om de opstartprocedure te activeren.
3. Als het gebruikers-ID-symbool  wordt weergegeven, drukt u op de 

linkerknop voordat alle radiale segmenten uitgaan.
– Het scherm licht kort op en het systeem uploadt gegevens van de 

gebruikers-ID-kaart naar het systeemgeheugen.
– Als het uploaden van de gegevens is voltooid, wordt een vinkje  

weergegeven.

Algemene symbolen
Lage batterijcapaciteit Druk op de rechterknop

Batterijstoring of fout bij het 
opladen

Wachten

Batterij opgeladen Timing van de lekkagetest

Cilinderdruk laag Lekkagetest geslaagd / sys-
teem ontluchten

Handmatig noodalarm Lekkagetest mislukt

Automatisch noodalarm Gebruikers-ID

Geslaagd of voltooid Cilindertype – enkel

Mislukt of geannuleerd Cilindertype – dubbel

Lekkagetest uitvoeren Reset of enter

Ventiel openen Stil alarm

Ventiel sluiten PC Link-modus

Symbolen telemetrie
Actieve communicatie Storing

Communicatie verloren Evacueren

Vrijwillige terugtrekking

Symbolen terugtrekkingsalarm
TTR Aankomstpunt

Terugtrekking
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4. Druk kort de rechterknop om te controleren of de geüploade 
gegevens juist zijn.
– De gebruikers-ID schuift van rechts naar links over het scherm.

5. Herhaal de procedure indien de informatie onvolledig of onjuist is.
6. Schakel het elektronische systeem zo nodig uit (zie paragraaf 4.4.5).

4.5.3 Cilinderselectie
Als er meer dan één cilindertype in het systeemgeheugen is opgeslagen, 
kan de gebruiker het gewenste cilindertype als volgt selecteren tijdens 
het opstarten.
1. Druk op de linkerknop om de opstartprocedure te activeren.
2. Als het cilindertype-symbool  of  wordt weergegeven, drukt u op 

de linkerknop voordat alle radiale segmenten uitgaan.
– Het scherm toont het volgende opgeslagen cilindertype en de 

radiale segmenten gaan achtereenvolgens met de klok mee uit.
– De cilindergrootte en -druk worden afwisselend op het scherm 

weergegeven (Afb. 4 toont een cilinder van 9.0 liter en 300 bar).

Afb. 4 Scherm Cilinderselectie

3. Druk op de rechterknop voordat de radiale segmenten uitgaan, om 
door de opgeslagen cilindertypes te bladeren.

4. Wanneer het gewenste cilindertype wordt weergegeven, drukt u 
onmiddellijk op de linkerknop om de keuze te bevestigen.
– De opstartprocedure wordt opnieuw gestart en het geselecteerde 

cilindertype wordt tijdens de procedure weergegeven.
5. Schakel het elektronische systeem zo nodig uit (zie paragraaf 4.4.5).

4.5.4 Stil alarm
Met Stil alarm kan de gebruiker alarmen met een beperkt volume 
selecteren voor gebruik binnen een beperkte ruimte, zoals een gaspak of 
een werkplaats. Selecteer een stil alarm als volgt.
1. Druk op de linkerknop om de opstartprocedure te activeren.
2. Als het symbool voor een stil alarm  wordt weergegeven, drukt u op 

de rechterknop voordat alle radiale segmenten uitgaan.
– Het alarmvolume wordt alleen voor de actieve procedure 

verlaagd. Het systeem hersteld automatisch het volledige 
alarmvolume wanneer het wordt uitgeschakeld.

4.5.5 Terugtrekkingsalarm tijd-tot-terugtrekken
Het terugtrekkingsalarm is een alternatieve waarschuwingsmethode die 
kan worden gebruikt als deze van toepassing is in het land van gebruik. 
Als het systeem is geconfigureerd voor een terugtrekkingsalarm, 
berekent het systeem een terugtrekkingsdruk en de TTR in minuten. De 
tijd-tot-terugtrekken wordt weergegeven op het scherm van de 
gebruikersinterface met het TTR-symbool . Als de cilinderdruk afneemt 
tot de terugtrekkingsdruk, wordt de drager hiervan door middel van 
hoorbare en zichtbare signalen geïnformeerd.

Er zijn 2 berekeningsmethoden voor de terugtrekkingsdruk.
– Eerste terugtrekkingsdruk. Bij het openen van het cilinderventiel 

wordt de terugtrekkingsdruk standaard op 2/3 van de startdruk 
ingesteld. (De startdruk is de eerste druk die bij het openen van de 
cilinder wordt gemeten.)

Bijvoorbeeld: een startdruk van 300 bar = 200 bar eerste 
terugtrekkingsdruk.

– Missie-terugtrekkingsdruk. Voordat de cilinderdruk de eerste 
terugtrekkingsdruk bereikt, kan de drager een aankomstdruk instellen 
op het aankomstpunt van de missie. Het systeem berekent 
vervolgens de terugtrekkingsdruk als volgt: (de startdruk min de 
aankomstdruk) vermenigvuldigd met 2.

Bijvoorbeeld: bij een startdruk van 298 bar en een aankomstdruk 
van 230 bar:
(298 - 230) x 2 = 136 bar missie-terugtrekkingsdruk.

 Indien de berekende terugtrekkingsdruk minder is dan 60 bar, zal het 
systeem standaard op een terugtrekkingsdruk van 60 bar worden 
ingesteld.

Het terugtrekkingsalarm gebruiken
1. Open de cilinderafsluiter.

– De eerste terugtrekkingsdruk wordt berekend en de TTR  wordt 
weergegeven op het scherm.

2. Houd bij het aankomstpunt van de missie de linkerknop langer dan 
3 seconden ingedrukt.
– Het aankomstsymbool  wordt ongeveer 1 seconde 

weergegeven terwijl het systeem de terugtrekkingsdruk van de 
missie berekent. Vervolgens wordt de nieuwe TTR  op het 
scherm weergegeven.

3. Wanneer de terugtrekkingsdruk is bereikt, klinkt er een onderbroken 
alarmtoon en het terugtrekkingssymbool  wordt weergegeven.

4. Bevestig het alarm door het indrukken en loslaten van de 
rechterknop.
– Op scherm van de gebruikersinterface wordt de TTW 

weergegeven.

Vervroegde terugtrekking. Om het terugtrekkingsalarm te annuleren 
voordat de terugtrekkingsdruk is bereikt, houdt u de rechterknop 
ingedrukt tot het terugtrekkingssymbool  wordt weergegeven. TTR 
wordt geannuleerd en op het scherm van de gebruikersinterface wordt de 
TTW weergegeven.

5 Probleemoplossing
De probleemoplossingsgids bevat informatie over storingsdiagnose en 
oplossingen voor gebruikers van het ademluchttoestel. Aanvullende 
probleemoplossingsinformatie is te vinden in de gebruiksaanwijzing van 
de gebruikte apparatuur.

Wanneer de probleemoplossingsgids meer dan één storing of oplossing 
geeft, voer dan de reparaties uit in de volgorde waarin ze in de tabel 
worden genoemd. Neem contact op met het servicepersoneel of met 
Dräger als de problemen na alle herstelpogingen blijven bestaan.

6 Onderhoud
6.1 Onderhoudstabel
Onderhoud en test het product volgens de onderhoudstabel en registreer 
alle service- en testgegevens.

Zie ook de gebruiksaanwijzing van de bijbehorende 
ademluchtapparatuur. Om aan de nationale regelgeving van het land 
waar het apparaat gebruikt wordt te voldoen, kan extra onderhoud vereist 
zijn.

6.2 Visuele inspectie
Controleer of alle onderdelen van het product schoon en onbeschadigd 
zijn. Typische tekenen van beschadiging die de werking van het product 
nadelig kunnen beïnvloeden zijn butsen, slijtage, snijschade, corrosie en 
verkleuring. Meld schade aan het servicepersoneel of Dräger en gebruik 
het product niet, totdat het is gerepareerd.

6.3 Functietesten
Als het systeem niet werkt zoals beschreven of als er een foutmelding 
verschijnt, stop dan met testen en lees de informatie over het oplossen 
van problemen (paragraaf 5) voor een oplossing.
1. Druk op de linkerknop.

– De zelftest- en opstartprocedures worden gestart en vervolgens 
schakelt het systeem over op de actieve modus.

2. Druk op de linker- of rechterknop en laat deze los.
– De achtergrondverlichting gaat ongeveer 3 seconden branden.

3. Druk de knop voor handmatig alarm .

– Het volledige alarm wordt geactiveerd (zie paragraaf 4.2.3) en het 
symbool voor het handmatige alarm  wordt op het scherm 
weergegeven.

4. Onderdruk het alarm.
– Sleutelversie: verwijder de sleutel en plaats deze vervolgens 

opnieuw.
– Knopversie: druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknoppen en 

houd deze ingedrukt tot het alarm stopt.
5. Verwijder de sleutel.
6. Immobiliseer de gebruikersinterface.

– Na 21 tot 25 seconden wordt het vooralarm geactiveerd (zie 
paragraaf 4.2.3).

7. Verplaats de gebruikersinterface om het alarm te annuleren.
8. Immobiliseer de gebruikersinterface opnieuw en negeer het 

vooralarm.
– Na ongeveer 8 seconden van het vooralarm wordt het volledige 

alarm geactiveerd (zie paragraaf 4.2.3) en het symbool voor het 
automatische alarm wordt op het scherm weergegeven.

9. Annuleer het alarm en ga verder met de hogedruk-lekkagetest.
– Sleutelversie: plaats de sleutel opnieuw.
– Knopversie: druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknoppen en 

houd deze ingedrukt tot het alarm stopt.

6.3.1 Hogedruk-lekkagetest
1. Controleer of de sleutel is geplaatst om te voorkomen dat het 

automatische noodalarm wordt geactiveerd.
2. Druk op de linkerknop om de opstartprocedure te activeren.
3. Als het lekkagetest-symbool  wordt weergegeven, drukt u op de 

linkerknop.
– Het symbool voor een geopend ventiel  wordt weergegeven en 

de radiale segmenten worden met de klok mee uitgeschakeld.
4. Open onmiddellijk het cilinderventiel. Open het cilinderventiel voordat 

het laatste radiale segment uitgaat of de opstartprocedure opnieuw 
wordt gestart.
– Er klinkt een toon en het symbool voor het sluiten van het 

ventiel  en het symbool voor het drukken van de rechterknop  
worden afwisselend weergegeven.

5. Sluit het cilinderventiel onmiddellijk en druk op de rechterknop.
– Er klinkt een toon, de druk stabiliseert, het wachten-symbool  

wordt weergegeven en de radiale segmenten gaan met de klok 
mee uit. 
– Als de cilinderdruk zeer laag is en tijdens de drukstabilisatie 

onder een vooraf ingestelde drempelwaarde daalt, wordt het 
symbool voor lage druk  kort weergegeven en de 
opstartprocedure opnieuw gestart.

– Als de stabilisatie is voltooid, klinkt er een toon en het symbool 
voor de timing van de lekkagetest  wordt weergegeven. De 
radiale segmenten gaan tijdens de timing van de lekkagetest met 
de klok mee uit.

6. Als de timing is voltooid, klinkt er een toon en wordt het testresultaat 
weergegeven.
– Lekkagetest geslaagd . Neem de volgende opmerking in acht 

en ga verder met de fluittest.

 Het symbool voor een geslaagde lekkagetest wordt gedurende 
maximaal 3 minuten weergegeven, terwijl de radiale segmenten met 
de klok mee uitgaan. De fluittest moet voltooid zijn voordat alle radiale 
segmenten uitgaan of 5 tonen klinken en de opstartprocedure 
opnieuw wordt uitgevoerd.

– Lekkagetest mislukt . Sluit het cilinderventiel, ontlucht het 
systeem volledig en onderzoek en repareer het lek (zie 
paragraaf 5).

6.3.2 Fluittest
1. Ga als volgt te werk om de druk geleidelijk te verminderen:

– Overdruksysteem: bedek de uitlaatpoort van de ademautomaat 
met de palm van de hand en druk op de frontknop. Til voorzichtig 
de palm van de hand op om de druk geleidelijk te verminderen.

– Normaaldruksysteem: druk op de frontknop om de druk geleidelijk 
te verminderen.

2. Neem de activeringsdruk van de fluit in acht.
– Het EOST-alarm (zie paragraaf 4.2.3) en de mechanische 

signaalfluit van het ademluchttoestel moet in een bereik van 
60 bar tot 50 bar worden geactiveerd.

 Eventueel wordt het EOST-alarm en de mechanische signaalfluit 
vanwege systeemtoleranties niet tegelijkertijd geactiveerd.

3. Blijf de druk geleidelijk verminderen.
– Bij ongeveer 10 tot 8 bar stoppen het EOST-alarm en de 

mechanische signaalfluit.
– Als het systeem volledig is ontlucht, wordt het symbool voor een 

geopend ventiel  weergegeven en de radiale segmenten gaan 
met de klok mee uit. Vervolgens wordt er op het scherm 
0 (nul) bar weergegeven.

4. Schakel het elektronische systeem uit (zie paragraaf 4.4.5).

6.4 Reiniging
Reinig het product zoals beschreven in de bijbehorende 
gebruiksaanwijzing van het ademluchttoestel en neem de volgende 
aanwijzingen in acht.
– Het LCD-scherm is voorzien van een verwijderbaar, transparant, 

beschermend scherm. Verwijder en reinig indien nodig het 
beschermende scherm.

– Verwijder het power pack (zie paragraaf 6.5.2) en reinig dit, de polen 
van de batterijen en de uitsparing in de achterkant.

– Zet na de reiniging de onderdelen weer in elkaar en voer de 
functietests (zie paragraaf 6.3).

– Neem contact op met het servicepersoneel of Dräger als het product 
verder gedemonteerd of grondig gereinigd moet worden.
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Symptoom Storing Oplossing
Lekkagetest mis-
lukt 

Losse of vuile connector Maak de koppelingen los. 
Deze vervolgens reinigen 
en opnieuw aansluiten

Defecte leiding of 
defecte onderdelen

Vervang onderdelen en 
accessoires die door de 
gebruiker mogen worden 
vervangen

Lage batterijcapaci-
teit 

Lage spanning power 
pack

Vervang de batterijen of 
laad het power pack bij de 
eerste gelegenheid op.1) 
(Zie paragraaf 6.5)

1) Wanneer voor het eerst wordt aangegeven dat de batterij bijna leeg is, kan het 
ademluchttoestel nog tot 2 uur veilig worden gebruikt.

Batterijfout Verkeerd power pack 
geplaatst

Plaats het juiste type 
power pack

Defect power pack 
geplaatst

Power pack vervangen

Zelftest mislukt  
met foutcode

Bodyguard® 7000 fout Noteer de foutcode (A, E, 
F, P of S) en neem contact 
op met Dräger.

Schakelt niet in Zeer lage spanning 
power pack

Vervang de batterijen of 
laad het power pack op 
(zie paragraaf 6.5)

Power pack verkeerd 
aangesloten

Controleer en reinig de 
polen van het power pack 
en de batterijen van de 
drukmodule (zie 
paragraaf 6.4). Neem in 
het geval van beschadi-
ging contact op met ser-
vicemedewerkers of 
Dräger

Cilinderdruk laag Vul de luchtcilinder volle-
dig

Schakelt niet uit Drukwaarde ligt niet 
onder de vooraf inge-
stelde waarde.

Sluit het cilinderventiel en 
ontlucht het pneumatische 
systeem volledig

Sleutelfout Vervang de sleutel
Vergrendelingen 
van het power pack 
laten zich niet ver-
grendelen

Vuile, beschadigde of 
defecte componenten

Probeer het probleem in 
de volgende volgorde op 
te lossen:
– Druk stevig op het 

power pack
– Verwijder en reinig het 

power pack en de uit-
sparing in de achter-
kant en probeer het 
opnieuw

– Vervang het power 
pack en probeer het 
opnieuw

Onderdeel/systeem Taak Na 
gebruik

Elke 
maand

Om de 
6 maan-

den
Volledig systeem Visuele inspectie (zie 

paragraaf 6.2)
O O

Functietest (zie 
paragraaf 6.3)

O O

Reinigen (zie 
paragraaf 6.4)

O

Oplaadbaar 6,5 V-
power pack

Batterijtest1)

1) Hiervoor is een Dräger vierpuntslader nodig (neem contact op met Dräger voor 
details).

O
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6.5 Power pack
6.5.1 Power pack-types
Power pack met 5 vervangbare 1,5 V-batterijen
– Alleen voor gebruik in combinatie met andere versies dan de

telemetrieversie.
– De geschatte levensduur van de batterijen bedraagt ongeveer

12 maanden op basis van 1 uur gebruik per dag.1).
– Het power pack wordt compleet met batterijen geleverd.

Power pack met één oplaadbare 6,5 V-batterij
– Er zijn 2 versies van het oplaadbare power pack.

– De telemetrieversie (Afb. 5, item 1) is voorzien van een
bevestigingsschroef met gleufkop. Deze versie is alleen
gemonteerd op (PSS® Merlin®) ademluchttoestellen met
telemetrie. De geschatte gebruiksduur van de batterij bedraagt
ongeveer 8 uur voordat deze weer opgeladen moet worden1).

– Versie zonder telemetrie (Afb. 5, item 2) is voorzien van een
schroef met inbuskop met beveiligingskap. Deze versie is alleen
gemonteerd op ademluchttoestellen zonder telemetrie. De
geschatte gebruiksduur van de batterij bedraagt ongeveer 50 uur
voordat deze weer opgeladen moet worden1).

– Het power pack is bij levering niet volledig opgeladen. Laad het power 
pack op voor gebruik (zie paragraaf 6.5.5).

– Dräger adviseert, om de 6 maanden een batterijtest uit te voeren.
Hiervoor is een Dräger vierpuntslader nodig (neem contact op met
Dräger voor details).

 Als het type power pack wordt gewijzigd van een type met 
vervangbare batterij naar een type met oplaadbare batterij, of 
omgekeerd, moet de configuratie van de Bodyguard® met behulp van 
Dräger PC Link worden geüpdatet. Een wijziging van het type power 
pack is alleen van toepassing op ademluchttoestellen zonder telemetrie.

Afb. 5 Oplaadbare power pack-versies

6.5.2 Het power pack verwijderen

 VOORZICHTIG
De schroef van de telemetrieversie (Afb. 5, item 1) is geborgd. Als u 
probeert de schroef uit de behuizing van het power pack te verwijderen, 
kan het power pack beschadigd raken.
► Probeer de schroef niet uit de behuizing van het power pack te

verwijderen.

 VOORZICHTIG
De schroef van de versie zonder telemetrie (Afb. 5, item 2) is gemonteerd 
met een beveiligingskap, om te voorkomen dat de schroef wordt 
verwijderd.
► Probeer niet om de beveiligingskap te verwijderen of de schroef los te 

draaien.

 Bij het ademluchttoestel wordt een sleutel voor het verwijderen van het 
power pack geleverd (onderdeelnummer van Dräger: 3356667).

1. Draai de schroef van de telemetrieversie alleen m.b.v. een geschikt
muntstuk tegen de klok in los (Afb. 5, item 1).

2. Plaats de sleutel voor het verwijderen van het power pack en druk
deze omlaag (Afb. 6).

3. Verwijder het power pack.

Afb. 6 Het power pack verwijderen

6.5.3 Het power pack monteren

 WAARSCHUWING
Door blootliggende batterijpolen bestaat explosie- of brandgevaar door 
vonkoverslag.
► Monteer uitsluitend de telemetrieversie (Afb. 5, item 1) op

ademluchttoestellen met een PSS® Merlin® modem.
► Monteer uitsluitend de versie zonder telemetrie als de afdekking van

de polen (Afb. 5, item 3) goed vast zit en onbeschadigd is.

1. Controleer het power pack en de drukmodule en zorg ervoor dat de
batterijpolen en de afdichtrand schoon en onbeschadigd zijn. Neem in 
het geval van beschadiging contact op met servicemedewerkers of
Dräger.

2. Plaats het power pack in de uitsparing in de achterkant (Afb. 7).

Afb. 7 Het power pack plaatsen

3. Plaats uw duimen op de 2 schroeven en duw deze stevig aan om het
power pack vast te maken (Afb. 8).

Afb. 8 Het power pack omlaag duwen

4. Terwijl u naar beneden duwt, bevestigt u de 2 schuifvergrendelingen
naar de gesloten positie als bekeken door de 2 sleutelgaten (Afb. 9).
– Als het power pack is aangesloten, klinkt er een toon en begint de

opstartprocedure (zie paragraaf 4.4.3).

Afb. 9 Vergrendelingen controleren

5. Alleen telemetrieversie (Afb. 5, item 1): draai de schroef met een
geschikt muntstuk licht vast tot deze in de uitsparing valt en een flinke 
toename van de draaikracht voelbaar is. Niet te strak aandraaien om
beschadiging te voorkomen.

6.5.4 1,5 V-batterijen vervangen

 WAARSCHUWING
Brand-, ontploffings- of chemisch gevaar.
► Verwijder of plaats geen batterijen in een explosieve of ontvlambare

atmosfeer.
► De batterijen verwijderd houden van warmtebronnen, niet-oplaadbare 

batterijen niet proberen op te laden en de polen van de batterij niet 
kortsluiten.

► Gebruik alleen het aanbevolen batterijtype, vervang de batterijen als
een passende set en combineer geen nieuwe en gebruikte batterijen.

AANWIJZING
Schadelijk voor het milieu. Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig 
nationale of lokale regelgeving. Meer informatie kan worden verkregen bij 
lokale afvalverwerkingsorganisaties.

Gebruik alleen de volgende goedgekeurde batterijtypes.
– Industrial by Duracell® LR6 (1,5 V)
– Duracell® Simply LR6 (1,5 V)

1. Verwijder het power pack (zie paragraaf 6.5.2).
2. Verwijder de 8 schroeven (Afb. 10) met behulp van een 2,5 mm

inbussleutel.

Afb. 10 1,5 V-batterijen vervangen

3. Verwijder de batterijdeksel.
4. Verwijder de batterijen.
5. Plaats een nieuwe set batterijen met inachtneming van de

aangegeven polariteit in het power pack.
6. Controleer de afdichtring aan de binnenkant van de batterijdeksel.

Neem contact op met Dräger of het onderhoudspersoneel als de
afdichtring moet worden vervangen.

7. Plaats het batterijdeksel terug en draai de schroeven vast. Niet te
strak aandraaien (Dräger raadt een draaimoment van 0,4 Nm
(0,3 lbf ft) aan).

6.5.5 Oplaadbare 6,5 V-power packs opladen
Oplaadbare power packs kunnen worden opgeladen met de 
vierpuntsoplader van Dräger (voor beide versies) of de voertuiglader van 
Dräger (alleen de telemetrieversie). Voor de oplaadmethode zie de 
gebruiksaanwijzing van de vierpuntsoplader of de PSS® Merlin®.

7 Opslag
– Bewaar het product in overeenstemming met de bijbehorende

gebruiksaanwijzing van het ademluchttoestel.
– Indien het systeem gedurende langere tijd niet wordt gebruikt:

– Verwijder het power pack (zie paragraaf 6.5.2).
– Als het power pack is voorzien van vervangbare 1,5 V-batterijen,

verwijder dan de batterijen uit het power pack (zie
paragraaf 6.5.4).

8 Afvoeren
8.1 Algemeen
Voer het product af in overeenstemming met de geldende regels en 
voorschriften in het land van gebruik.

8.2 Richtlijn betreffende afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur (AEEA)

9 Technische gegevens

10 Informatie over de fabrikant en het 
document

 Fabrikant
Dräger Safety UK Limited
Ullswater Close
Blyth, NE24 4RG
United Kingdom
Tel.: +44 1670 352 891
Fax: +44 1670 356 266

www.draeger.com

3356719_nl
© Dräger Safety UK Limited
Uitgave: 14 – 2021-04 (Uitgave: 1 – 2008-01) 
Wijzigingen voorbehouden

1) De daadwerkelijke levensduur van de batterijen van het power pack is afhanke-
lijk van de gebruiksduur van het systeem, de frequentie van de alarmen, de 
omgevingstemperatuur en het gebruik van de achtergrondverlichting. Als het 
systeem is uitgeschakeld wordt er ook een kleine hoeveelheid batterijstroom 
verbruikt.
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Dit product mag niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. 
Daarom is het gekenmerkt met het hiernaast afgebeelde symbool.
Dräger neemt dit product kosteloos terug. Verdere informatie is 
verkrijgbaar bij de nationale verkooporganisatie en bij Dräger.

EOST-alarm
Start 60 bar tot 50 bar
Stopt 10 bar tot 8 bar
Stroomtoevoer
Vervangbaar batterijtype 5 x 1,5 V-batterij
Type oplaadbare batterij 6,5 V NiMH
DSU
Activering vooralarm 21 tot 25 seconden
Activering volledig alarm Ca. 8 seconden
Nominale frequentie en vermogensniveau
125 kHz 66 dBμA/m bij 10 m
40 kHz 42 dBμA/m bij 10 m
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