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Jednostka monitorująca
Draeger Bodyguard 7000
Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

CS00722

Opis produktu
Urządzenie Dräger Bodyguard® 7000 to elektroniczna jednostka monitorująca, zapewniająca stałe monitorowanie informacji
osobistych oraz statusu operacyjnego aparatu oddechowego Dräger PSS® 7000 oraz PSS® 5000.
Szybki dostęp do najważniejszych danych
Urządzenie Bodyguard 7000 to kompleksowa jednostka informująca o niebezpieczeństwie, zawierająca manometr i rejestrator
danych. Oznacza to brak konieczności noszenia dodatkowego sprzętu. Wszystkie kluczowe dane ukazywane są bezpośrednio
na jednym wyświetlaczu.
Stałe monitorowanie danych
Wartości ciśnienia oraz pozostały zapas powietrza są stale wyświetlane przez urządzenie Bodyguard 7000. Oznacza to
pewność bezpiecznego opuszczenia miejsca zagrożonego. Celem zapewnienia efektywnej analizy po opuszczeniu miejsca
zagrożenia, zapisywane są równiez ID użytkownika oraz wskazania poziomu baterii. W przypadku aplikacji wykorzystujących
modem Dräger PSS Merlin, dane mogą być bezpośrednio przekazywane do tablicy kontrolnej DrägerMan PSS Merlin.
Elastyczny, z możliwością konfiguracji
Funkcje urządzenia Bodyguard 7000 mogą być z łatwością skonfigurowane zgodnie z wymogami użytkownika, za pomocą
oprogramowania Dräger PC Link Windows. Dane mogą być bezpośrednio przekazane do komputera za pomocą systemu RFID,
a następnie przetwarzane przez użytkownika.
Zasilanie centralne oraz układ elektroniczny
Urządzenie Bodyguard 7000 charakteryzuje się centralnym zasilaniem i układem elektrycznym, które są odpowiednio
chronione przez tylną płytkę zabezpieczającą. Elementy elektroniczne są odpowiedzialne za informacje pojawiające się na
wyświetlaczu oraz przekazywanie danych do wyświetlacza wewnątrz maski FPS-7000 - Head-up Display (HUD) oraz PSS Merlin
(o ile został zainstalowany), optymalizując tym samym pracę baterii i redukując ciężar zestawu.
Wszystkie funkcje w jednym, podręcznym urządzeniu
To lekkie urządzenie idealnie mieści się w dłoni, a jego duże przyciski gwarantują prostotę obsługi nawet w przypadku, gdy
użytkownik założy rękawice. Duży wyświetlacz jest dodatkowo podświetlany, a do odczytania ukazywanych na nim wartości
nie jest konieczne jakiekolwiek inne źródło światła. Nowa opcja przewijania tekstu umożliwia dostęp do szczegółowych
informacji, zwiększając tym samym możliwości prawidłowej oceny sytuacji.
ID użytkownika: łatwa analiza powypadkowa
Urządzenie Bodyguard 7000 automatycznie zapisuje dane w trakcie jego użytkowania - ID użytkownika umożliwia szybkie i
łatwe uzyskanie danych, dotyczących każdej wykonanej czynności. Informacje te mogą być odczytane, dzięki zastosowaniu
kart RFID. Dodatkowo, Bodyguard 7000 tworzy już odpowiednio sformatowany raport danych.
Zintegrowana jednostka sygnału niebezpieczeństwa
Dzięki zintegrowanemu czujnikowi ruchu oraz ręcznie aktywowanemu przyciskowi zagrożenia, urządzenie Bodyguard 7000
natychmiast informuje za pomocą sygnału wizualnego i dźwiękowego o braku ruchu strażaka lub jego zagrożeniu. Wszelkie
naciskane przyciski, symgole graficzne, alarmy lub wstępne alarmy są zapisywane, celem przeprowadzenia późniejszej
analizy.
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