
Het uitgebreide gasdetectiesysteem 
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Techniek voor het leven

Een nauwe samenwerking met onze klanten is voor 
ons van groot belang Het stelt ons in staat om 
oplossingen te ontwikkelen die zijn toegesneden 
op uw specifieke vereisten: Van mobiele en 
stationaire gasdetectiesystemen voor grote 
industriële installaties tot veiligheidstechnologie  
op maat voor kleine en middelgrote bedrijven. 
Natuurlijk geven wij ook deskundig advies over  
uw bestaande systemen.

Dräger ontwikkelt, produceert en distribueert al meer dan dertig jaar 
gasdetectietechnologie van hoge kwaliteit en is wereldwijd een van de meest 
toonaangevende bedrijven op dit gebied. We streven ernaar elke dag nóg beter  
te worden. Daarom gaan we in ons denken en handelen altijd een stap verder.  
Of u nu betere transmitters, software of diensten nodig hebt: de individuele  
behoeften van onze klanten staan bij alles wat we doen op de eerste plaats.

Wij ontwikkelen duurzame concepten met 
meettechnologie die aan uw huidige en 
toekomstige veiligheidsbehoeften voldoet.  
Daarom houden onze ontwerpers al in de 
ontwikkelfase rekening met de operationele  
kosten, de onderhoudsmogelijkheden en de 
eventuele buitenbedrijfstelling van het systeem  
op de lange termijn. En u kunt ook na de aankoop 
op ons rekenen. Onze kennis en uitgebreide 
dienstverlening staan u wereldwijd ter beschikking.
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De centrale eenheid van de Dräger VarioGard 
vormt de spil van een betaalbaar en modulair 
gasdetectiesysteem. Er kunnen op de VarioGard 
centrale eenheid talrijke verschillende transmitters 
en modules worden aangesloten. Interne visuele, 
akoestische en elektrische alarmsystemen 
worden geactiveerd zodra een gasuitwisseling 
wordt gedetecteerd. De regeleenheid kan relais 
gebruiken om bijvoorbeeld ventilatoren 
of waarschuwingspanelen te bedienen.

De VarioGard-bus vormt als communicatie-interface 
de kern van het VarioGard-systeem. De Vario-Gard-
controller functioneert als master en ondersteunt 
tot 100 slaves. Het systeem biedt verschillende 
slave-types zoals transmitter-, relais-, converter- 
en repeatermodules, die alle via dezelfde interface 
communiceren. U kunt de convertermodules 
gebruiken om andere transmitters op het systeem aan 
te sluiten met behulp van een 4 tot 20 mA-interface.

De aanwezige lijn-, ster- of ringvormige 
bedradingsconfiguraties bieden flexibele 
en kosteneffectieve installatiemogelijkheden. 
De toestellen worden aangesloten via een standaard 
niet-afgeschermde, drie-aderige installatiekabel.
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Overzicht van het VarioGard-systeem



Gasveiligheid in gebouwen

Met het Dräger VarioGard-systeem kan uw bedrijf zijn werknemers beschermen tegen 
onvoorspelbare gasgevaren in het gehele gebouw. Het gasdetectiesysteem van Dräger 
zal betrouwbaar vele soorten ontsnappend gas meten en u daarvoor waarschuwen.

ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES EN GARAGES 
MET MEERDERE VERDIEPINGEN
De uitlaatgassen van voertuigen die op diesel en 
benzine rijden bevatten koolstofmonoxide (CO), 
stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) 
in verschillende hoeveelheden. Dit kan in 
afgesloten of ondergrondse parkeergarages tot 
schadelijke gasconcentraties leiden. De Dräger 
VarioGard-transmitters detecteren deze gassen 
op betrouwbare wijze.

U kunt het systeem met VarioGard 3200 
CAT-transmitters uitrusten om ook gevaarlijke 
ontvlambare gassen (zoals lpg) te meten, 
die vrij kunnen komen bij voertuigen op gas.

Dankzij de aanpasbare configuratiemogelijkheden 
kan het systeem optimaal worden afgestemd op de 
ter plaatse toepasselijke regelgeving en richtlijnen 
voor gasdetectie in ondergrondse parkeergarages.

ZIEKENHUIZEN
In ziekenhuizen moeten medische gassen 
zoals zuurstof (O2) en koolstofdioxide (CO2) 
overal beschikbaar zijn. De toevoer wordt 
gewaarborgd door een gasbeheersysteem, 
dat bestaat uit cilinderbanken met geïntegreerde 
reduceerventielen en schakeleenheden. Deze 
uitrusting wordt vaak in slecht geventileerde 
kelders geplaatst. Volgens ISO 7396-1:2015 
moeten cilinder-verdeelleidingsystemen voor 
O2 door gasdetectiesystemen worden bewaakt. 
Regionale en nationale regelgeving kan eventueel 
de monitoring van andere gassen, zoals CO2 
or N2O, verplicht stellen. Hier kan het Dräger 
VarioGard-systeem eventuele lekken eveneens 
snel en betrouwbaar opsporen.
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LABORATORIA
VarioGard wordt ook in laboratoria gebruikt. 
Vloeibare stikstof die gebruikt wordt om cryogene 
containers af te koelen kan bijvoorbeeld snel tot 
een gevaar worden. In warme omgevingen wordt 
de stikstof gasvormig en zet uit: een liter van deze 
vloeistof heeft in gasvormige staat een volume  
van ca. 700 liter. Als gevolg hiervan verplaatst  
de stikstof de zuurstof in de omgevingslucht -  
een levensbedreigende situatie voor uw 
werknemers in het laboratorium. Stikstof is 
geurloos en zonder hulpmiddelen niet op te 
sporen. Onder dit soort omstandigheden  
is de Dräger VarioGard-transmitter een echte 
levensredder. Deze meet de resterende zuurstof  
in de omgevingslucht en activeert een alarm  
om werknemers te waarschuwen als de waarde 
onder de minimaal vereiste O2-concentratie komt.

Koolstofdioxide (CO2) is een ander gevaar;  
het wordt gebruikt in incubators die de groei  
van bacterieculturen bevorderen met behulp  
van CO2. Mochten er hoge concentraties van  
dit gas ontsnappen, dan is dit levensgevaarlijk  
voor uw laboratoriumpersoneel.

ST
-6

16
8-

20
07

Daarom is het belangrijk lekken te detecteren  
om direct tegenmaatregelen te kunnen nemen.  
Het Dräger VarioGard-systeem meet doorlopend  
de CO2-concentraties in de omgevingslucht  
en activeert een alarm zodra de metingen  
de grenswaarde voor beroepsmatige  
blootstelling (WGW) overschrijden.

BROUWERIJEN EN WIJNMAKERIJEN
Koolstofdioxide in de vorm van een geurloos  
gas wordt in brouwerijen en wijnmakerijen 
geproduceerd tijdens de opslag, verwerking  
en fermentatie. Omdat het zwaarder is dan lucht 
kan het zogenaamde CO2-meren veroorzaken  
in slecht geventileerde of besloten ruimtes en 
 steeds meer zuurstof verplaatsen.

Dit kan eveneens voorkomen in de drankindustrie, 
waar CO2 wordt gebruikt om koolzuur toe  
te voegen aan frisdranken of mineraalwater.  
De Dräger VarioGard 3320 IR CO2 detecteert 
gaslekken snel en zet waarschuwings-  
en tegenmaatregelen in gang.
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VarioGard-sensoren

De Dräger VarioGard 3300/3320 IR is een digitale sensor met een geïntegreerde 
infrarode optische sensor. Deze detecteert op betrouwbare wijze de ontvlambare gassen 
methaan en lpg, evenals eventuele koolstofdioxide die zich in de omgevingslucht bevindt. 
We configureren de VarioGard 3300/3320 IR voor u. zodat deze aan de behoeften 
van uw toepassing voldoet. Er zijn verschillende gasbibliotheken verkrijgbaar: De 3300 
IR Ex detecteert bijvoorbeeld lpg in ondergrondse parkeergarages waar voertuigen 
op gas worden toegestaan. De 3320 IR CO2 wordt gebruikt om koolstofdioxide in de 
omgevingslucht te detecteren, bijvoorbeeld in brouwerijen en wijnmakerijen.
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Dräger VarioGard® 3300/3320 
IR-sensor
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De Dräger VarioGard 3200 CAT is een digitale sensor met een geïntegreerde 
catalytische DrägerSensor. Deze reageert zodra de omgevingslucht ontvlambare 
gassen bevat, zoals methaan (CH4) of lpg. U kunt de absolute grenswaarden en  
de vier gemiddelden in de tijd eenvoudig instellen en bewaken. De VarioGard 3200 
CAT kan aan uw behoeften worden aangepast. U kunt afhankelijk van de toepassing 
uit twee verschillende gasbibliotheken kiezen: Om lpg te bewaken in ondergrondse 
parkeergarages waar voertuigen op gas worden toegestaan, en om CH4 te bewaken 
in toepassingen waar geen explosiebeveiliging wordt vereist.
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Dräger VarioGard® 3200  
CAT-sensor

De Dräger VarioGard 3000 EC is via de digitale VarioGard-bus verbonden met de 
centrale eenheid en verzendt zo op betrouwbare wijze de meetresultaten. De sensor 
is uitgerust met een elektrochemische DrägerSensor®. De sensor activeert een alarm 
indien de gasconcentraties een of meer van de vastgelegde grenzen overschrijden. 
Het apparaat is bijzonder eenvoudig te gebruiken: U kunt vier verschillende absolute 
grenswaarden en gemiddelden in de tijd instellen. De sensor kan eveneens op 
uw specifieke behoeften worden aangepast. Dit betekent dat u voor specifieke 
toepassingen toegang hebt tot een aantal verschillende sensoren: bijvoorbeeld CO, 
NO2 en NO voor garages, O2 voor zuurstoftoevoer en NH3 voor koelingsfaciliteiten.  
De Dräger VarioGard 3000 EC kan zowel verticaal als horizontaal worden aangebracht.

Dräger VarioGard® 3000 
EC-sensor
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De Dräger VarioGard 2300/2320 is voorzien van zeer precieze optische infraroodsensoren 
die de kans op vals alarm substantieel verminderen en alleen een signaal geven in geval 
van werkelijk gevaar. De IR-sensoren zijn bovendien uitzonderlijk robuust en hoeven 
zelden opnieuw te worden gekalibreerd. Een bijkomend pluspunt is hun resistentie tegen 
externe invloeden in de lucht die potentieel schadelijk zijn voor de sensor. Dankzij het 
gestandaardiseerde 4 tot 20 mA-uitgangssignaal is de VarioGard 2300/2320 compatibel met 
tal van andere componenten en moeiteloos integreerbaar in andere systemen en installaties.
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Dräger VarioGard® 2300/2320
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Voorbeeldinstelling  
van een VarioGard-systeem



De centrale eenheid van het Dräger gasdetectiesysteem is verkrijgbaar in een versie 
voor wandmontage en voor schakelkasten. Het beschikt over vijf relais, die elk 
zoemers, zwaailichten, waarschuwingspanelen en ventilatiesystemen kunnen aansturen. 
In aanvulling op het alarm biedt een lcd-scherm betrouwbare informatie over de 
gasconcentratie in de omgevingslucht. U kunt het pc-programma voor de regeleenheid 
gebruiken om de instellingen voor uw systeem gemakkelijk te wijzigen.
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Dräger VarioGard® centrale eenheid
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Dräger VarioGard®  
centrale eenheid

Dräger VarioGard®  
3000 EC-sensor

Dräger VarioGard®  
3200 CAT-sensor

Dräger VarioGard®  
33x0 IR-sensor

GASDETECTIESYSTEEM

Dräger VVP 1000  
visualisatiepaneel

Dräger VarioGard®  
oplaadbare accumodule

Dräger VarioGard®  
relaismodule

Dräger VarioGard®  
convertermodule

EXTRA OPTIES VOOR UW GASDETECTIESYSTEEM 
 

Waarschuwingslamp

Alarmhoorn

Dräger  
Polytron® 7000

Ventilator
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Bij een plotselinge stroomuitval garandeert de oplaadbare accumodule van de 
Dräger VarioGard minimaal twee uur lang de voeding van het Variogard-systeem. 
Gedurende deze tijd bewaakt de regeleenheid de twee oplaadbare loodzuur-accu's. 
Tegelijkertijd beschermt een intern elektronisch systeem de module tegen te diepe 
ontlading en zorgt ervoor dat de accu's worden opgeladen.Dräger VarioGard® 

oplaadbare accumodule

Met de VarioGard-uitbreidingsmodule kunt u vijf extra relais aansluiten, die vrij 
programmeerbaar zijn. Er zijn eveneens vier digitale ingangen verkrijgbaar voor 
extern schakelbare contacten. De module is verkrijgbaar in een versie voor 
schakelkasten en voor wandmontage. Er kunnen binnen het systeem diverse 
modules worden geïnstalleerd om aan uw specifieke behoeften te voldoen.ST
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Dräger VarioGard® 
relaismodule

Er kunnen op deze extra module voor het Dräger VarioGard-systeem t/m vier 
sensoren (4 tot 20 mA-interface) worden aangesloten. Tevens kunnen er via vier 
digitale ingangen externe schakelcontacten voor relais worden uitgelezen. Dit is 
bedoeld voor functies zoals het bevestigen van alarmen of het onderdrukken en 
activeren van schakelverzoeken. De convertermodule voor de Dräger VarioGard 
is verkrijgbaar in een versie voor schakelkasten en voor wandmontage.
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Dräger VarioGard® 
convertermodule
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Dräger VarioGard-modules

De Dräger VVP 1000 is een 10" touchscreen waarop alle relevante informatie, zoals 
meetwaarden en statusberichten, op een begrijpelijke en overzichtelijke manier worden 
weergegeven. U kunt uw bestaande Dräger VarioGard-systeem eenvoudig uitbreiden. 
Zo kunt u met slechts een enkele Dräger VVP 1000 tot drie centrale eenheden parallel 
gebruiken en bedienen. Alle alarmen en gebeurtenissen worden automatisch 
geregistreerd en kunnen 365 dagen lang worden geraadpleegd en geanalyseerd.
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Dräger VVP 1000
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Alles wat u nodig hebt 
voor een volledig systeem
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VarioGard centrale eenheid
als centrale interface van uw gasdetectiesysteem

VarioGard 3xx0-sensor
(voor TOX, O2, Ex of CO2) voor gasdetectie

Drie-aderige kabel
(NYM-O 3 × 1,5 mm², NYM-J 4 x 1,5 mm2 of 
JE-Y(St) Y 2 × 2 × 0,8 mm (0,5 mm2) voor het 
aansluiten van de modules op de centrale eenheid

VarioCon 4.0 configuratiesoftware
om uw systeem in te stellen

VarioCal-kalibratiesoftware
voor de eerste kalibratie en afstemming van  
het VarioGard-systeem

VarioGard-adapter USB/pc
als interface voor uw pc en voor het gebruik  
van de software

GASALARM SYSTEEM

Dräger VVP 1000 visualisatiepaneel
voor een beter overzicht en verbeterde monitoring  
van alle gegevens

Accumodule
als reservevoeding

Relaismodule
indien er meer dan 5 configureerbare relais worden gebruikt

Convertermodule
om een extra transmitter aan te sluiten

Repeatermodule
voor een kabellengte van meer dan 1000 meter

Extra voeding
als meer dan 32 busmodules worden gebruikt

Modbus-gateway
om de transmitterdata naar een ander systeem 
door te sturen

Geluidsalarm en waarschuwingslamp
voor extra waarschuwingssignalen in het gebouw

EXTRA OPTIES VOOR HET GASALARMERINGSAPPARAAT
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U bent bekend met onze techniek. Maar bent u ook bekend 
met onze dienstverlening? Onze insteek is dat als het gaat om 
de veiligheid van werknemers en systemen, het aanschaffen van 
goede uitrusting slechts één van de elementen van dat concept is. 

Dräger Services – 
meer dan u verwacht
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Een omgevingslucht-onafhankelijk ademluchttoestel 
werkt bijvoorbeeld alleen betrouwbaar als het in 
goede staat is en op de juiste manier wordt opgezet 
en gebruikt. Een gasmeetinstrument moet niet alleen 
vakkundig worden gebruikt, maar ook regelmatig 
worden gekalibreerd en onderhouden. Situaties 
waarbij de beschikbare uitrusting onvoldoende is 
om aan specifieke behoeften te voldoen, kunnen 
in elk bedrijf wel eens voorkomen. Richt u op uw 
kernactiviteiten. Wij zorgen voor de rest.

Dräger Services: blijft u up-to-date
Onze uitgebreide diensten op het gebied van 
medische- en veiligheidstechnologie garanderen 
maximale prestaties voor uw bedrijf. Om ervoor 
te zorgen dat u uw doelstellingen bereikt, werken 
wij nauw met u samen en bieden wij u de dienst-
verlening die het best op uw behoeften aansluit.  
Wij staan altijd aan uw zijde en zetten onze ervaring, 
flexibiliteit en gewaarborgde kwaliteitsnormen in voor 
uw succes. Dat beloven wij u.

Onderhoud, service, pre-
ventie:

Wij zorgen voor uw pro-
ducten

Onderhoud, service, preventie: 
wij zorgen voor uw producten

PRODUCTSERVICE
VEILIGHEIDSSERVICE 

OP LOCATIE

Wij ondersteunen u direct op locatie Veiligheidsopleidingen – 
belangrijker dan ooit

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

www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5 
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1 
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com 

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op: 
www.draeger.com/contact

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. 
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het  
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.


