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ConCepção de produto FLeXÍVeL
Todos os equipamentos Dräger foram projetados para complementar 
as habilidades dos usuários. Nossas máscaras faciais inteiras 
apresentam um dos maiores campos visuais do mercado, e as 
soluções de equipamentos autônomos oferecem liberdade de 
movimento. Outro exemplo: as câmeras de imagem térmica dos 
modelos Dräger UCF apresentam o recurso de controle com uma 
única mão, o que lhe oferece mais liberdade para agir.

eFiCiênCiA e quALidAde
Para realizar tarefas operacionais, uma brigada de incêndio tem 
de encontrar soluções de alto desempenho que sejam confi áveis 
e fi nanceiramente viáveis. O equipamento de proteção escolhido 
deverá ser apropriado ao orçamento da brigada de incêndio, sem 
comprometer a qualidade e a capacidade.

protegeMoS A VidA pArA SALVAr VidAS
Desde equipamentos de proteção individual, detecção de gases e 
câmeras de imagem térmica até treinamentos e assistência técnica: 
a Dräger pode oferecer uma solução, independente de quais sejam 
as suas exigências.

tire o MáXiMo proVeito do Seu orçAMento CoM A dräger
Com uma ampla variedade de serviços adicionais e soluções de 
assistência técnica, a Dräger garante uma longa vida útil e um tempo 
de inatividade baixo do equipamento. Graças a seleção de materiais 
de ponta e suas características inovadoras, o tempo de manutenção 
e de limpeza dos equipamentos da Dräger é bastante reduzido.

“É bom contar com um parceiroque ofereça equipamentos

de qualidade, treinamento profissional 
e soluções integradas de segurança.”
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D-28805-2015

1. Visor grande (ângulo de 180°)
Excelente visão durante o trabalho
Fabricado em policarbonato 
(também disponível com revestimento)

2. encaixe seguro e confortável
Estrutura de vedação dupla com  vedação 
tripla nas bordas 
Proteção mais segura e encaixe              
mais anatômico para todos os formatos de 
rosto, com 3 tamanhos de máscara

3. Acessórios integrados
Atualização opcional do desenho 
do sistema de comunicação   
integrado ou do indicador de   
pressão residual (HUD)

4. Amplifi cadores duplos
Melhor qualidade do som com desligamento 
automático quando não está em uso

5. Acoplamento por engate rápido
Fácil remoção e fi xação do sistema COM

6. Fone de ouvido com haste fl exível
Permite maior clareza na comunicação

7. Seletor de grupos
Possibilidade de comunicação com até 
10 grupos

7. Botão ptt
Fácil acesso para comunicação via rádio 

1

2

3

Comunicação durante
a missão com a FpS CoM 7000

O comandante se comunica com 
a equipe através do rádio. Ao 
fi ltrar os ruídos de respiração 
do usuário do equipamento de 
proteção respiratória autônomo, 
o rádio se torna compreensível. 

O líder da equipe se comunica com 
o comandante ao pressionar o botão 
push-to-talk da FPS COM 7000. 
Chamadas recebidas sobrepõem a 
comunicação de equipe do usuário 
do rádio.

Até dez membros podem 
se comunicar ao mesmo tempo, 
sem pressionar nenhum botão.

A redução de ruídos digital assegura comunicação clara e mais segurança durante o incidente.
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S
T-6147-2007

1. Mangas de protecção de tubos

2. Fivelas robustas em aço inoxidável

3. Mecanismo de abertura rápida
    nas ombreiras e no cinturão

4. Ajuste de altura de 3 pontos

5. Módulo de alimentação de energia

6. Pegas grandes embutidas

7. Cinturão deslizante e rotativo

8. Redutor de 1ª fase

9. Dräger Bodyguard® 7000

10. Placa posterior em carbono leve

11. Canais de tubo integrados
     na placa posterior

12. Módulo de pressão

*Disponível nas versões NFPA e EN.
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dräger FpS® - CoM 5000
A unidade de comunicação Dräger 
FPS®-COM 5000 garante uma 
comunicação clara por meio de uma 
unidade de amplifi cação de voz ou 
um aparelho de rádio, mesmo em 
condições extremas.

dräger BodYguArd® 7000
O Dräger Bodyguard® 7000 é uma 
unidade de monitoramento eletrônico 
que oferece monitoramento contínuo 
de informações pessoais e status 
operacional dos equipamentos 
autônomos de proteção respiratória 
Dräger PSS® 7000 e PSS® 5000.

SiSteMA dräger pSS® MerLin®
O sistema de telemetria Dräger 
PSS® Merlin® oferece uma visão 
geral precisa do estado dos usuários 
dos equipamentos de proteção 
respiratória, aumentando a segurança 
e protegendo suas vidas. 
Disponível na versão EN 137.

ConeXão rápidA de CiLindroS 
CoM quiCk-ConneCt (qC)
A opção quick-connect permite a 
troca rápida e fácil de cilindros, 
tanto em campo quanto na base, 
oferecendo um sistema seguro que 
evita desconexão e possibilita um 
retorno mais rápido à ação. 

HeAd up diSpLAY (Hud)® 
dräger FpS® 7000
Sempre dentro do campo de visão, 
o head-up display permite o fácil 
monitoramento do conteúdo do 
cilindro sem nenhuma ação por 
parte do usuário.

rit BAg
Leve, robusta, resistente a chamas, a RIT 
Bag é a solução ideal para o resgate de 
bombeiros em situações de emergência. 
Dispõe de conexões variadas e de fácil 
acesso, que asseguram uma intervenção 
rápida e precisa, fornecendo o suprimento 
de ar necessário para o resgate. 

dräger pSS® 3000
O Dräger PSS® 3000 é um equipamento de proteção respiratória que 
combina conforto com um desempenho pneumático excepcional, foi projetado 
para aplicações em que a simplicidade e a facilidade de uso são essenciais. 
Leve, porém robusto, e fácil de vestir, este equipamento oferece o máximo em 
proteção respiratória.

dräger pSS® 4000
O Dräger PSS® 4000 é um dos equipamentos de proteção respiratória autônomos 
mais leves para bombeiros. Combinando conforto com desempenho pneumático 
excepcional, este EPRA foi projetado para aplicações em que a simplicidade e a 
facilidade de uso são essenciais. Leve, porém robusto, e fácil de vestir, o PSS® 
4000 proporciona uma proteção respiratória excelente.

dräger pSS® 5000
O EPR PSS® 5000 Dräger é um equipamento de proteção respiratória de alto 
desempenho para bombeiros. Ao combinar ergonomia avançada com uma ampla 
variedade de opções confi guráveis, o Dräger PSS® 5000 confere ao usuário 
conforto e versatilidade para atender às demandas dos socorristas sempre que a 
proteção respiratória for necessária.

D
-01400-2015

S
T-6166-2007

D
-52717-2012

D-1184-2015 ST-9907-2006-1

D
-7469-2010

D
-38071-2015

D
-4266-2010

pSS® 7000
D

-38284-2015
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D-59597-2012

D
-59560-2012

1. Visor proteção facial
 Integrado, transparente, com   
 revestimento antiarranhões/
   antiembaçamento ou dourado

2. Óculos protetores
 Integrado, transparente,    
 revestimento antiarranhões, 
 pintado (apenas versões PRO)

3. Conexão máscara/capacete
 Encaixe máscara universal e   
 ajustável (somente versões 
 Standard e PRO)

4. Alavanca proteção visual
 Visor de proteção visual operável 
 nos dois lados (apenas versões PRO)

5. Fitas refletivas (opcional)
 À prova de fogo

6. Catraca de ajuste
 Ajuste externo do

tamanho da carneira

7. Suporte do protetor de nuca
Encaixe para fixar vários 

 protetores de nuca

1
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LAnternA integrAdA
A leve lanterna de LED do capacete é 
integrada ao casco e ilumina toda área de 
trabalho. LED 3W de alto desempenho, 
3 modos e dois níveis de iluminação 
(forte, esmaecida, apagada). Teste de 
funcionamento e baterias integrado, 
status da bateria exibido durante uso.

AdAptAdor MáSCArA / CApACete
Adaptador para colocação rápida da 
máscara em conjunto ao capacete 
através de ganchos de conexão.

proteção de peSCoço 
dräger HpS® 7000
A proteção de pescoço pode ser colocada 
de forma rápida e segura por um sistema 
de conexão com quatro prendedores, 
disponível em quatro modelos.

D-56209-2012

D
-56198-2012

D
-903-2016

HpS®  7000

dräger pArAt® 7500
Excepcionalmente inovador e intuitivo: 
ao abrir a embalagem, a tampa do filtro 
solta-se automaticamente e o capuz 
pode ser colocado imediatamente. A 
Dräger PARAT® 7500 foi criada junto 
aos usuários, pensando na fuga mais 
rápida possível. 

D
-85039-2013

Cdr 4500

ST-1278-2004

X-pLore® 3500 e X-pLore® 1300
As máscaras Dräger protegem contra 
poeira fina, partículas sólidas e 
líquidas. São confortáveis, fáceis de 
usar e seguras, pois possuem alto 
nível de vedação. 

X-pLore 8000 
Com um design robusto com protetores 
de borracha e alta proteção contra 
entrada (IP 65) de poeira e jatos de 
qualquer direção, ele possui diversas 
coberturas como capuz, visor facial, 
visor de solda, entre outras opções.

D
-1526-2018 / D

-6416-2009 

D
-14955-2017

1. Amplo visor (ângulo de 180°)
 Ótima visão para trabalhar
 Desenvolvida com policarbonato 
 e revestimento anti-rachaduras

2. Conexão robusta
 Oferece compatibilidade 
 e aplicação segura com o filtro 
 Rd40 NBC

3. Arnês de 5 pontos
 Fácil de colocar e sem prender 
 o cabelo 

4. Confortável e segura
 Vedação tripla
 Mais segurança e proteção com 
 a possibilidade de ajustes

1
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3

4

D
-31566-2011
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dräger ALCoteSt 7510
 Este etilômetro portátil compacto e 
robusto foi desenvolvido especialmente 
para aplicações de medição avançadas. 
Ideal para uso da polícia, do comércio 
e da indústria como um dispositivo de 
medição de álcool.

drugCHeCk® 3000
Use o DrugCheck® 3000 para descobrir 
em minutos se uma pessoa consumiu 
certas drogas recentemente. O teste 
rápido e compacto oferece resultados 
confiáveis de forma fácil e acessível.

drugteSt 5000
Permite de uma forma rápida, precisa 
e não invasiva testar amostras de 
fluído oral para detectar a presença 
de substâncias ilícitas.  Apresenta 
e imprime o resultado para até 08 
substâncias, em até 08 minutos.

dräger X-AM 8000
O Dräger X-am 8000 é um detector inovador para medição de até 7 gases 
simultaneamente, com bomba integrada opcional de alto rendimento, capacidade 
até 45 metros. O instrumento pode ser equipado com sensores PID, IR, Cat-Ex e 
eletroquímicos, possui ainda assistentes para facilitar as medições diárias, filtragem 
para medição específica de Benzeno, inclusive na faixa de PPB.

dräger X-AM 2500
O detector de 1 a 4 gases, que 
combina uma tecnologia imbatível 
de sensores que podem detectar até 
100 combinações de gases tóxicos 
e inflamáveis. Além de possuir uma 
autonomia de até 12 horas, ele é 
fácil de usar e uma ótima escolha 
para a indústria.

dräger X-AM 3500
Desenvolvido para liberações 
de Espaços Confinados. Capaz 
de avaliar até 4 gases e vapores 
inflamáveis, assim como O2, CO, H2S, 
NO2 e SO2. Com design inovador 
de sinalização, simples manuseio e 
bomba integrada com capacidade de 
sucção de até 45 mts.

D
-406-2018

D
-23612-2009

D
-6518-2017

dräger X-Zone 5500
O Dräger X-Zone 5500 em combinação 
com os detectores Dräger X-am 
5000/5600, pode ser usado para 
detectar até 6 tipos de gases. Podem 
ser ligados até 25 dispositivos via 
wireless, com distância de até 100m 
entre eles. De fácil transporte, robusto 
e com proteção IP67.

ST-9468-2007

1. Bocal substituível
    Evita retorno do ar expirado

2. Visor
    Mostra resultados do teste, 
    advertências e informações adicionais

3. Botão ok
    Para uma operação simples

4. Leds
   Complementam as 
   informações no visor

5. Botões de menu
    Para navegar pelo menu do aparelho

6. drägerSensor eletroquímico
    Para respostas muito 
    rápidas e alta durabilidade

7. 3 pilhas alcalinas AA
   Para mais de 5.000 testes

D
-30476-2017
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dräger Alcotest® 5000X-AM® 8000

ST-11920-2008

D
-20003-2015

D
-54734-2012

1. Alterne de forma fácil entre os modos 
bomba e difusão

2. A detecção de impacto informa tensões 
mecânicas graves

3. Assistentes para medição para a liberação 
do trabalho, detecção de vazamentos e testes
especíicos para benzeno com o PID (pré-tubo)

4. Módulo Bluetooth® opcional para conectar 
ao aplicativo CSE Connect para Android

5. O D-light piscante (opcional) indica: testado 
e pronto para o uso

6. Cinco slots para DrägerSensor para medir 
até sete gases, dois novos sensores PID 
de alto desempenho

7. Visor colorido fácil de ler com função zoom

8. Recarga por indução

1
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4
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Dispomos de assistência para atender todo o território nacional. O DragerService pode assegurar que seus equipamentos 
estejam sempre atualizados e rigorosamente de acordo com as especificações de fábrica. Nossos técnicos são altamente 
capacitados, possuímos todos ferramentais necessários e utilizamos peças originais, tudo isso para assegurar de forma única 
a confiabilidade em nossos produtos durante seu ciclo de vida.

dräger Service

ContrAtoS de MAnutenção
Com os contratos você mantém os equipamentos dentro da sua 
empresa com maior disponibilidade e comodidade. A gestão 
de seus equipamentos e o atendimento rápido são as principais 
vantagens de ter um contrato. As manutenções preventivas 
ocorrem de forma programada, seguindo as recomendações 
de fábrica, para testes funcionais e substituição de peças 
com maior desgaste. Nossos contratos são totalmente 
customizados para atender plenamente suas necessidades. 
Para mais informações fale com nossos consultores técnicos 
para planejar o melhor tipo de contrato para sua empresa.

SegurAnçA que VoCê pode ALugAr
Usufrua dos benefícios do maior padrão de segurança 
sem comprometer seu capital a longo prazo. Através dos 
serviços de locação, a Dräger disponibiliza para você 
todos os equipamentos pertinentes à segurança. Alta 
tecnologia passando pelos instrumentos de detecção 
de gases até equipamentos de proteção respiratória. 
Consulte nossa equipe para receber recomendações 
detalhadas sobre quais equipamentos você deverá 
manter disponíveis e em quais quantidades.

MuitAS opçõeS pArA VoCê
Além dos contratos de manutenção 
todos serviços estão disponíveis em 
aquisição por demanda, ao qual cabe 
destacar serviços de calibração na 
linha de detecção de gases, análise da 
qualidade do ar e manutenção preventiva 
e corretiva em proteção respiratória.

D
-6794-2014

D
-6808-2014

D
-7840-2019

D
-7862-2019

Nossa equipe desenvolve soluções específicas para atender as suas necessidades.

dräger engineered Solutions

Sistema de purificação de ar respirável

Soluções para emergências químicas

oFiCinA de MAnutenção de erp´S
A conservação do equipamento de proteção individual é de extrema importância em 
situações de fogo, fumo, calor, gases perigosos ou exposição a produtos químicos. 
Fornecemos uma ampla gama de equipamentos de teste e limpeza para garantir a 
melhor condição de uso e que podem ser aplicados em diversos setores do mercado.

Nossa solução para o sistema de 
purificação de ar respirável está de acordo 
com a ABNT NBR 12543/2016. O sistema é 
composto por compressor de ar respirável; 
monitoramento contínuo de CO, CO₂,H₂S, 
O₂; nível de óleo e umidade; além da 
possibilidade da recarga dos cilindros de 
ar respirável para equipamentos de fuga 
e SCBA em painéis enclausurados ou 
não. Além disso, o sistema também conta 
com um banco de cilindros de 50l para a 
recarga rápida dos cilindros menores.

S
T-2240-2006

SiSteMAS de treinAMento pArA todAS AS FASeS do proFiSSionAL
A experiência conta muito durante uma emergência, para evitar falhas a Dräger 
disponibiliza treinamentos, tais como galerias (containers) de combate ao fogo, 
simuladores de aeronaves e veículos de transporte de produtos químicos. Os 
treinamentos são mais próximos da realidade e disponibilizamos também uma gama 
de equipamentos para os treinamentos.

D
-1297-2009_frei

LinHA dräger CpS 7000
Roupas de proteção química para 
atividades que envolvem substâncias 
perigosas. Proteção completa contra 
gases, partículas e fluidos líquidos.

SpC 3800
Oferece proteção contra particulados e a 
maioria dos ácidos e alcalinos inorgânicos 
concentrados. Está classificada como roupa 
de proteção química do tipo 3, 4, 5 e 6.

CâMerAS térMiCAS dräger uCF
Câmeras de geração de imagens 
térmicas oferecem máxima qualidade 
de imagem, precisão e robustez ao 
controle de uma mão.

D
-13225-2010

D
-18321-2010

ST-715-2008
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BraSil
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
Marketing.MD.BR@draeger.com

PortUGal
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com

matriZ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com
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