
Dräger C-C550
Communicatiesysteem

Com-control met geïntegreerde luidspreker en microfoon. Kan worden
aangesloten op diverse portofoons. Het stevige en robuuste ontwerp
is toegelaten conform IP67 / MIL-STD-810G. Maakt onafhankelijke
inzetten met de ontvanger mogelijk (ook zonder bevestigde headset).
Gebruiksvriendelijk met twee PTT-knoppen. ATEX-uitvoeringen leverbaar
(ongeacht het zendertype).
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Geïntegreerde microfoon en luidspreker

– eenvoudig te gebruiken, zelfs zonder aangesloten headset 

– zorgt voor een veilige spraakoverdracht

Stevige  

‚quick-connect‘ 

stekkeraansluiting

maakt aansluiting op 

verschillende typen 

portofoons mogelijk

Grote Push-to-Talk-knoppen 

eenvoudig te bedienen, zelfs met 

handschoenen aan

Riemclip

maakt veelzijdige draagopties  

mogelijk

Compatibel met alle Dräger-communicatiesystemen



Voordelen
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Geïntegreerde microfoon en luidspreker

De geïntegreerde microfoon en de geïntegreerde luidspreker maken het gebruik van de C-C550 zonder
headset mogelijk.

Solide aansluiting

Dankzij de solide en robuuste quick-connect stekkeraansluiting kan de C-C550 met elk van onze headsets
worden gecombineerd, waardoor aansluiting op diverse portofoons mogelijk is.

Robuust en waterafstotend

De C-C550 is bijzonder solide en robuust ontworpen voor veel verschillende toepassingen en is eveneens
waterdicht, waardoor aan de eisen van IP67 en MIL-STD-810G wordt voldaan.

ATEX goedgekeurd

Indien het systeem in explosiegevaarlijke omgevingen moeten worden gebruikt, is de C-C550 zodanig
ontworpen dat aan de ATEX-eisen wordt voldaan en over het ATEX-keurmerk wordt beschikt.

Twee grote Push-To-Talk-knoppen

De twee grote Push-to-Talk-knoppen maken een betrouwbare spraakoverdracht en bediening mogelijk, of de
C-C550 nu onder beschermende kleding of in een portofoonzak wordt gedragen.



Systeemonderdelen
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Dräger FPS®-COM 5000

Omdat er in een noodsituatie geen tijd is voor misverstanden: De
Dräger FPS®-COM 5000 communicatie-unit is speciaal ontwikkeld
voor het Dräger FPS® 7000 volgelaatsmasker en zorgt voor duidelijke
verstaanbaarheid via de spraakversterker of portofoon – zelfs onder
extreme omstandigheden.
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Dräger FPS®-COM 7000

Met de Dräger FPS®-COM 7000 is handsfree communicatie mogelijk
tussen alle gebruikers van ademluchttoestellen tijdens een inzet. Door
het filteren van alle interferentie wordt een uitstekende spraakkwaliteit
bereikt.
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Dräger MS-COM

De Dräger MS-COM, optioneel uitgerust met een zwanehalsmicrofoon
of een microfoon onder de kap, kan via een stereostekker worden
gecombineerd met de C-C550 en worden aangepast aan portofoons.
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Dräger HC-COM

HC-COM helmeenheden van Dräger zijn compacte en lichtgewicht
luister- en spraakeenheden die kunnen worden aangepast aan
verschillende helmvormen en die directe, heldere en betrouwbare
verbale communicatie mogelijk maken.



Technische gegevens

04 | Dräger C-C550

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.

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
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Gewicht 170 g (zonder kabelaansluiting)
Afmetingen 79 x 115 mm
Kabel 4-pins Nexus-stekker

PUR, vlambestendig: ø 4 mm / 270 mm, spiraalkabel
Bedrijfstemperatuur -40 °C tot +85 °C
Beschermingsklasse IP67, MIL 810G
Intrinsieke veiligheid afhankelijk van portofoon

Bestelinformatie

Dräger C-C550 afhankelijk van portofoon


