
Dräger Bodyguard® 1000
Urządzenie ostrzegawcze

Służy do ochrony życia przez alarmowanie zespołu, gdy użytkownik
pozostaje w bezruchu lub grozi mu niebezpieczeństwo. Dräger
Bodyguard® 1000 emituje czytelne sygnały i alarmy w celu szybkiego
i skutecznego rozpoznania, także w najtrudniejszych warunkach.
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Dioda LED

 – „Aktywny” – dioda miga  

na zielono co 5 s

Dioda LED

 – Rozładowana bateria

Przycisk paniki

 – Łatwo go wcisnąć nawet  
w rękawicach

Zdejmowana gumowa osłona
 – Chroni przed uderzeniem,  
płomieniami i chemikaliami

Dwie dobrze widoczne diody LED

 – Niebieskie światło łatwo zauważyć 
nawet przy słabej widoczności

Czujnik termiczny

 – Głośny alarm rozlega się,  
gdy temperatura otoczenia  

rośnie szybko lub przekracza  
ustalony poziom
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Mocna i wytrzymała konstrukcja

Wytrzymała konstrukcja urządzenia Dräger Bodyguard® 1000 sprawia, że można go używać w zakresie
temperatur od -30°C do 60°C, również w skrajnych warunkach otoczenia.

Łatwa obsługa i wygodna konserwacja

Bodyguard 1000 nie wymaga okresowego serwisowania, należy tylko pamiętać o wymianie baterii. Sygnalizator
Bodyguard 1000, podobnie jak wyższy model Bodyguard 7000, charakteryzuje się łatwością obsługi. Wystarczy
nacisnąć przycisk, co nie stanowi problemu nawet w rękawicach. Po uruchomieniu urządzenie automatycznie
przeprowadza pełny test pracy. Przypadkowemu wyłączeniu podczas użycia zapobiega, w zależności od trybu
pracy, konieczność wsunięcia klucza funkcyjnego lub jednoczesnego naciśnięcia dwóch przycisków.

Kompatybilność ze wszystkimi niezależnymi aparatami oddechowymi

Opcjonalny zacisk krokodylowy lub zacisk bezpieczeństwa umożliwia szybkie i bezpieczne zamocowanie Dräger
Bodyguard 1000 do dowolnego niezależnego aparatu oddechowego, w dowolnym miejscu – przy ramieniu,
pasie lub na stelażu.

Nowe alarmy głosowe i wizualne

Po nominalnych 25 sekundach bezruchu i kolejnych 8 sekundach bez anulowania, Bodyguard 1000 generuje
pełny alarm kierunkowy umożliwiający szybką lokalizację zagrożonego użytkownika. Okresy czasowe czujnika
ruchu można dostosować do swoich wymagań przy użyciu modułu RFID PC Link i komputera. Dobrze widoczne
podwójne diody w części przedniej dodatkowo ułatwiają lokalizację w warunkach słabej widoczności. Niebieskie
diody migające cały czas z niską częstotliwością umożliwiają łatwe rozpoznanie członków grupy podczas
normalnej aktywności i pozwalają im widzieć się nawzajem.

Dziennik zdarzeń

Podobnie jak Bodyguard 7000, sygnalizator Bodyguard 1000 wyposażono w funkcję dziennika zdarzeń
umożliwiającą pobranie historii zdarzeń przy użyciu modułu Dräger RFID PC Link i pakietu oprogramowania
działającego w systemie Windows.

Wybór trybu obsługi

Sygnalizator dostępny jest w wersjach o różnych sposobach obsługi: włączenie i wyłączenie urządzenia odbywa
się pomocy przycisku lub klucza funkcyjnego.
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Kontrola temperatury podczas pracy

Dräger Bodyguard 1000 jest wyposażony w alarm termiczny, który włącza się, gdy temperatura otoczenia
gwałtownie rośnie lub przekracza bezpieczny poziom (przez co przebywanie w danym środowisku przestaje być
bezpieczne).

Komponenty systemu
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Dräger PSS® 7000

Zaprojektowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Aparat
oddechowy Dräger PSS® 7000 to milowy krok w nieustannym rozwoju
aparatów oddechowych dla strażaków.
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Dräger PSS® 5000

Niezależny aparat oddechowy Dräger PSS® 5000 to wysokowydajne
urządzenie dla profesjonalnych strażaków. Łączący zaawansowaną
ergonomię z szerokimi opcjami konfiguracyjnymi Dräger PSS® 5000
zapewnia noszącemu wygodę i uniwersalność wymaganą przez
ratowników, gdy konieczna jest ochrona dróg oddechowych.



Komponenty systemu
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 to jeden z najlżejszych, profesjonalnych niezależnych
aparatów oddechowych dla strażaków. Łączy w sobie komfort
i wyjątkowe właściwości pneumatyczne, a dzięki swojej konstrukcji
idealnie nadaje się do zastosowań, gdzie prostota i łatwość użytkowania
mają kluczowe znaczenie. Mimo niewielkiej wagi aparat PSS® 4000 jest
wytrzymały i można go szybko założyć. Zapewnia doskonałą ochronę
dróg oddechowych.
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 to aparat oddechowy o wysokiej wydajności dla
strażaków. Dzięki połączeniu komfortu z doskonałą wydajnością
pneumatyczną, jego konstrukcja idealnie nadaje się do zastosowań,
gdzie prostota i łatwość użytkowania mają kluczowe znaczenie. Pomimo
niewielkiej wagi aparat ten jest wytrzymały, można go szybko założyć,
a przede wszystkich zapewnia doskonałą ochronę dróg oddechowych.
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Butle Dräger na sprężone powietrze

Kompozytowe butle firmy Dräger, zaprojektowane przy użyciu
nowoczesnych technologii i zaawansowanych materiałów, mogą być
stosowane wszędzie, gdzie oddychanie jest utrudnione lub niemożliwe.



Powiązane produkty

Dräger Bodyguard® 1000 | 05

ST
-6

16
8-

20
07

Dräger Bodyguard® 7000

Urządzenie Dräger Bodyguard® 7000 to elektroniczna jednostka
monitorująca zapewniająca stałe monitorowanie informacji osobistych
oraz statusu operacyjnego niezależnych aparatów oddechowych
Dräger PSS® 7000 oraz PSS® 5000.
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Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 to automatyczny bezprzewodowy system
PASS, który zwiększa bezpieczeństwo użytkownika w potencjalnie
niebezpiecznych sytuacjach. W sytuacji zagrożenia system zwraca
uwagę innych poprzez generowanie wyróżniających się wizualnych
i akustycznych sygnałów alarmowych. Jest wyposażony w funkcję
bezprzewodowej transmisji danych z manometru do urządzenia PASS.



Dane techniczne
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
.

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68
.
BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50
.

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
Diamond Business Park URSUS
Budynek H
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10
.

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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Waga 230 g (z bateriami)
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 100 x 70 x 40 mm
Górna częstotliwość 2900 (± 200) Hz
Alarm 102–112 LAeq,30sdBA

Alarm wstępny 86–102 LAeq,6sdBA

Zasilanie Baterie litowe CR123 Panasonic (2 szt.)
Czas pracy minimum 12 miesięcy przy normalnym użytkowaniu

(30 min. dziennie w trybie aktywnym)
minimum 8 godzin alarmu (przy pełnym naładowaniu)
minimum 2 godziny alarmu (po ostrzeżeniu o niskim stanie baterii)

Dopuszczenia EN 137:2006, typ 2; BS 10999:2010; dyrektywa ATEX – 2014/34/
UE / II 1 G Ex ia IIC T4 Ga / II 1D Ex ia IIIB T200°C Da / I M1 Ex
ia I Ma / Ta: od -30°C do +60°C

Informacje zamówieniowe

Bodyguard® 1000, przycisk 33 58 684

Bodyguard® 1000, klucz 33 58 685

Bodyguard® 1000, klucz (2 przyciski wyłączania) 33 59 131

PSS® 7000 Moduł interfejsu PC
(z oprogramowaniem Bodyguard® PC Link)

33 56 560


