
Dräger FPS®-COM 5000
Kommunikációs egység

Vészhelyzetben nincs idő a értetlenkedni: A Dräger FPS®-COM 5000
kommunikációs egységet kifejezetten a Dräger FPS® 7000 teljesálarchoz
fejlesztették ki, amely érthető kommunikációt biztosít a kihangosító
egységen vagy rádión keresztül – még szélsőséges körülmények között is.
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Hajlékony szárú fülhallgató

– A hang maximális tisztasága 

érdekében bármilyen 

fejformához könnyen állítható

Felpattintható tartozék

– A COM egység gyorsan

és egyszerűen rögzíthető 
és eltávolítható

Kétoldali kihangosítók                     

– Az érthető kommunikáció érdekében

Jól látható LED

– Az üzemállapotot 

jeleníti meg

Nagy adó-vevő gomb

– Egyszerű hozzáférés a  

taktikai rádióhoz

Masszív kábelvezetés

– Különböző kommunikációs rádiókhoz

 és beszédváltó és mikrofonnal kombinált

 beszédváltó egységekhez (PPT)

 

 



Előnyök
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Csak hang – semmi más

A Dräger FPS-COM 5000 egység interferencia nélküli kommunikációt biztosít még a leghangosabb
környezetben is. A digitális zajcsökkentő technológia kiszűr minden interferenciát, amely az álarc belsejében
levő mikrofont zavarhatja és az esetlegesen előforduló visszhangokat is. A légzési hangokat nem továbbítja a
hangerősítőhöz, illetve a rádióhoz. Ez megelőz bármiféle félreértést, és Ön teljes mértékben a küldetésére tud
koncentrálni.

Különböző kommunikációs csatornák alkalmazhatók

A mellékelt Jack csatlakozóval több, mint 350 különböző rádiókészülékhez csatlakozhat a Dräger
FPS-COM 5000 egység, a külső Dräger C-C440 adó-vevő kapcsolón vagy a Dräger C-C550 távbeszélő
mikrofonon keresztül. Másik lehetőségként, közvetlenül a rádióhoz is csatlakoztathatja a Dräger FPS-COM
5000 egységet, és használhatja a beépített adó-vevő gombot. A lógó vezeték okozta kockázat csökkentése
érdekében az eszköz Bluetooth-on keresztül is csatlakozhat bizonyos rádiókészülékekhez.

Nagy megbízhatóság, alacsony költségek

Elfelejtette kikapcsolni a Dräger FPS-COM 5000 egységet munka után? Nem probléma: a kommunikációs
egység automatikusan kikapcsol, ha tíz percig nem észlel légzési zajt (előzetes figyelmeztetés után). Ez növeli
az elem élettartamát, csökkenti a karbantartási költségeket, és biztosítja, hogy a berendezés használatra készen
álljon, amikor arra van szükség.

Órákig tartó kommunikáció

A Dräger PSS BG 4 plus készülékkel együtt alkalmazva, amely akár négy órán keresztül biztosít levegőellátást,
a Dräger FPS-COM 5000 egységgel folyamatos kapcsolatot tarthat a kollégákkal elhúzódó küldetések során is.
Még összetett feladatok alatt is meg tudja beszélni a következő eljárást a küldetés vezetőjével anélkül, hogy meg
kellene szakítania feladatát.

Összeszerelés különleges szerszámok nélkül

Az újonnan kifejlesztett, egymásba kattanó részekből álló rendszerrel a Dräger FPS-COM 5000 egység
mindössze néhány lépéssel csatlakoztatható és eltávolítható. Mindazonáltal, a kommunikációs egységet nem
szükséges eltávolítani manuális tisztítás esetén, mivel az IP67-es szabvány szerint védett a víz vagy nedvesség
bejutásával szemben.

Tökéletes illeszkedés a tiszta érthetőségért

A fülhallgatónak a lehető legtökéletesebben kell illeszkednie annak érdekében, hogy ne veszhessen el fontos
információ, és ne kelljen rádióüzeneteket megismételni a küldetés alatt. A Dräger FPS-COM 5000 egység
hajlékony szárú fülhallgatója egyénileg állítható a fejformához – a tökéletes illeszkedés és a kiváló hangminőség
érdekében.



Rendszer-összetevők
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Dräger FPS® 7000

A Dräger FPS® 7000 teljesálarc új dimenziót állít fel a biztonság és a
viselési komfort vonatkozásában. Új ergonómiai kialakításának és a több
elérhető méretnek köszönhetően, nagy, optimalizált látómező és nagyon
kényelmes, biztonságos illeszkedés jellemzi.
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Dräger FPS® 7000 RP

A Dräger FPS® 7000 egység, amely az RP-csatlakozóval a Dräger PSS®

BG 4 plus zárt rendszerű légzőkészülékhez kapcsolható, maximális
biztonságot nyújt a bányászat és a tűzoltás területén.
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Dräger C-C440

Vezérlőegység nagyméretű adó-vevő gombbal a rádióadó egyszerű
kezelhetősége érdekében. Az IP67 / MIL-STD-810G szabványoknak
megfelelő, ellenálló, masszív kialakítás. Kifejezetten vegyvédelmi
öltözéket igénylő bevetésekhez tervezve. ATEX-változat kapható.
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Dräger C-C550

Vezérlőegység a taktikai adóhoz, amely integrált hangszóróval és
mikrofonnal rendelkezik. Többféle vevőmodellhez kapcsolható. Erős
és robusztus kialakítás, az IP67 / MIL-STD-810G szabványok szerint
jóváhagyva. A rádióvevővel független bevetésekhez is alkalmazható
(csatlakoztatott fejhallgató nélkül is). Két adó-vevő gombjának
köszönhetően felhasználóbarát. ATEX változat is kapható (függetlenül a
rádióadó típusától).



Rendszer-összetevők
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Dräger PSS® 5000

A Dräger PSS® 5000 SCBA egy nagyteljesítményű légzőkészülék
professzionális tűzoltóknak. Fejlett ergonómia és számos konfigurációs
lehetőség: a Dräger PSS® 5000 olyan kényelmet és sokoldalúságot
kínál felhasználójának, mely minden olyan helyzetben, ahol szükség lehet
légzőkészülékre, kiszolgálja a mentőalakulatok igényeit.
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Dräger PSS® 7000

Profiktól profiknak: a PSS® 7000 fontos mérföldkövet jelent a
professzionális tűzoltók számára készült légzőkészülékek folyamatos
fejlesztése során.
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Dräger PSS® BG 4 plus

Speciálisan kemény körülmények közötti alkalmazásokhoz
fejlesztették: A Dräger PSS® BG 4 plus zártrendszerű légzőkészülék
a kompromisszumot nem ismerő biztonságot, és a legmagasabb fokú
légzési és viselési komfortot egyesíti magában. A mérgező környezetben
dolgozó viselőjét akár négy órán keresztül is ellátja légzési levegővel.



Tartozékok
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Fülhallgató bővítőkészlet a különböző rádió csatolófelületekhez

Az FPS®-COM 5000 egység hajlékony szárú fülhallgatója egyénileg
állítható a fejformához – a tökéletes illeszkedés és a kiváló hangminőség
érdekében.
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Különböző rádiócsatlakozók Dräger FPS®-COM 5000 egységhez

A különböző rádió csatlakoztathatóak, az egyéni alkalmazást teszik
lehetővé
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Hővédő tok csatlakozókábelhez

Hővédő tok a rádió csatlakozókábeleihez, különösen szélsőséges
körülmények, például éles tűzoltó-kiképzés esetére.



Kapcsolódó Termékek
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Dräger FPS®-COM 7000

A Dräger FPS®-COM 7000 szabad kezes kommunikációt biztosít
valamennyi, légzésvédő eszközt használó személy számára a küldetés
során. A kiváló hangminőséget a zavaró zajok kiszűrésével értük el.



Műszaki adatok
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CE, EN 136, EN 137 2. típus, EN 145
IEC 60079-11: Ex I 1 M1 ia
IIC T4/Ex ia IIC T4 Ga T=-30 °C … +50 °C

Engedélyek

UL913: I., II., III. osztály, 1. div. A-G csoport
Védelmi osztály IP67
Súly változattól függően 250–320 g (akkumulátor nélkül)
Elemek 2 x AAA
Üzemidő Kb. 32 óra (beszédaktivitástól függően)
Tárolási feltételek -15 °C-tól +25 °C-ig, 700–1300 hPa,

10–95% relatív páratartalom

Rendelési információk

Dräger FPS®-COM 5000 Rendelési szám

Dräger FPS®-COM 5000 R 62 700

Dräger FPS®-COM 5000 negatív nyomásos
álarccal

R 62 701

Dräger FPS®-COM 5000 túlnyomásos
álarccal

R 62 702

Dräger FPS®-COM 5000 visszalégző
álarccal

R 62 703

Rádió csatolófelület-opciók Rendelési szám
Univerzális kábel (4 pólusú) Külső adó-vevő készülékeken keresztül

több, mint 350 különböző rádióval
kompatibilis

R 62 744

WARIS direkt kábel WARIS csatlakozóval ellátott, többféle
Motorola rádióval kompatibilis

R 62 745

GCAI/Mototrbo direkt kábel GCAI/Mototrbo csatlakozóval ellátott,
többféle Motorola rádióval kompatibilis

R 62 749

SLIM GCAI direkt kábel Slim GCAI-val ellátott, többféle Motorola
rádióval kompatibilis

R 62 742

JEDI direkt kábel JEDI konnektorral ellátott, többféle
Motorola rádióval kompatibilis

R 62 746

Entel direkt kábel Entel HT983 és HT981 rádiókkal
kompatibilis

R 62 747

Sepura direkt kábel Sepura STP 8000/9000 rádiókkal
kompatibilis

R 62 748

Kenwood direkt kábel Különböző Kenwood gyártmányú rádiókkal
kompatibilis

R 62 740

IWT egyenes kábel Különböző IWT gyártmányú rádiókkal
kompatibilis

R 62 741

Bluetooth modul: Cassidian/Airbus Bluetooth-képes Cassidian/
Airbus TPH 900 rádiókkal kompatibilis

R 62 736

Bluetooth modul: Harris XG-100P Bluetooth-képes Harris XG-100P rádiókkal
kompatibilis

R 62 734

Bluetooth modul: SEPURA STP8000 Bluetooth-képes Sepura STP 8000/9000
rádiókkal kompatibilis

R 62 733

Bluetooth modul: Motorola EU Bluetooth-képes Motorola MTP/DP
rádiókkal kompatibilis

R 62 737



Rendelési információk
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com
.
Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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Bluetooth modul: Motorola APX Bluetooth-képes Motorola APX rádiókkal
kompatibilis

R 62 732

Tartozékok Rendelési szám
Fülhallgató bővítőkészlet R 62 715
Hővédelem a kábelekhez 33 51 747
Rögzítőhurok Hővédelemmel ellátott kábelvezetés

a légzőkészüléken
33 37 088


