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SYGNALIZATOR BEZRUCHU DRAGER BODYGUARD 1000

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.

Zalety:

Mocna i wytrzymała konstrukcja
Solidna konstrukcja sygnalizatora Dräger Bodyguard 1000 umożliwia korzystanie z urządzenia nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Odznacza
się ono wodoodpornością klasy IP 67 i można go używać w zakresie temperatury od -30°C do 60°C.
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.
Kontrola temperatury podczas pracy
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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)

Masa  230 g (z bateriami)
Wymiary W x Sz x D 100 x 70 x 40 mm
Górna częstotliwość 2900 (± 200) Hz
Alarm 102 – 112 (30s) dBA
Alarm wstępny 86 – 102 (6s) dBA
Baterie CR123 Panasonic Litowa (2 baterie)
Czas użytkowania przynajmniej 12 miesięcy normalnego użytkowania  (30 minut dziennie w trybie aktywnym)

przynajmniej 8 godzin alarmu (w pełni naładowany)
przynajmniej 2 godziny alarmu w przypadku alarmu \”słaba bateria\”)


