
Dräger FPS®-COM 5000
Модул за комуникация

Защото няма време за недоразумения при спешни случаи: Модулът
за комуникация Dräger FPS®-COM 5000 е разработен специално за
целолоцевата маска Dräger FPS® 7000 и осигурява ясна комуникация
чрез гласов усилвателен модул или радио устройство – дори при
екстремни условия.
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Слушалка за ухото с удължена 
гъвкава шия

– Лесно регулиране към  
всякаква форма на главата за 

максимална яснота на гласа

Светлинен индикатор  
с голяма видимост
–  Показва работното 

състояние

Двустранни гласови усилватели
- За ясна комуникация

Закрепване чрез клипс
–  Бързо и лесно 

закрепване и сваляне  
на комуникационния 
модул COM

Голям бутон “натисни да 
говориш” (PTT)

– Лесен достъп до тактическа 
радиостанция

Солидно прокарване на кабели
– Свързва се към различни 

комуникационни радиостанции  
и микрофони за ревер/модули  

“натисни да говориш” (PTT)



Предимства
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Само глас – нищо друго

Dräger FPS-COM 5000 позволява да комуникирате без никакви смущения, дори в най-шумната обстановка.
Технологията за редуциране на дигиталния шум филтрира всички смущения, които може да достигнат
до микрофона вътре в маската или всякаква акустична обратна връзка, която може да възникне. По
специално, към гласовия усилвател или радиостанцията не се предават дихателни звуци. Това предотвратява
недоразуменията, за да можете да се концентрирате изцяло върху мисията си.

Открит към различни комуникационни канали

Използвайте приложената букса за свързване на Dräger FPS-COM 5000 към над 350 различни
радиостанции чрез външния бутон “натисни да говориш” (PTT) Dräger C-C440 или микрофона с отдалечен
високоговорител Dräger C-C550. Като алтернатива можете да свържете Dräger FPS-COM 5000 директно
към радиостанцията и да използвате вградения бутон “натисни да говориш” (PTT). За да се намали рискът
от захващане на кабели, устройството може също да бъде свързано към определени радиостанции чрез
Bluetooth.

Висока надеждност, ниски разходи

Забравихте ли да изключите Dräger FPS-COM 5000 след работа? Няма проблем: модулът за комуникация
се изключва автоматично при липсва на дихателни звуци за период от десет минути (след предварителна
аларма). Това удължава живота на батерията, намалява разходите за поддръжка и гарантира, че
оборудването ви ще бъде готово за употреба при нужда.

Комуникацията се поддържа в продължение на няколко часа

В комбинация с Dräger PSS® BG 4 plus, който може да ви подава въздух за дишане до четири часа, Dräger
FPS-COM 5000 също позволява да поддържате контакт с колегите си по-време на удължени мисии. Дори
при най-сложните задачи можете да обсъждате следващата процедура с ръководителя на мисията, без да е
необходимо да прекъсвате изпълнението на задачата си.

Сглобяване без специални инструменти

С новоразработената система за заключване с щракване, Dräger FPS-COM 5000 се закрепва и сваля само
с няколко стъпки. Независимо от това, не е необходимо модулът за комуникация да бъде свалян за ръчно
почистване, тъй като е защитен срещу проникване на вода или влага съгласно IP67.

Перфектно позициониране за ясна реч

Слушалката трябва да се позиционира възможно най-близко, за да не се губи важна информация, и за да не
е необходимо да се повтарят съобщения по време на мисия. Слушалката с удължена гъвкава шия на Dräger
Благодарение на това FPS-COM 5000 може да се адаптира индивидуално според формата на главата ви –
за перфектно позициониране и отлично качество на звука.



Компоненти на системата
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Dräger FPS® 7000

Серията целолицеви маски Dräger FPS® 7000 задава нови
стандарти по отношение на безопасността и удобството при носене.
Благодарение на подобрената ергономична форма и предлагането на
няколко размера, тя предлага голямо, оптимизирано зрително поле и
много удобно, сигурно позициониране.
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Dräger FPS® 7000 RP

Dräger FPS® 7000 с RP присъединяване, която се свързва
към въздушно-дихателния апарат със затворен цикъл Dräger
PSS® BG 4 plus, предлага максимална безопасност за употреба в
мини и при гасене на пожари.
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Dräger C-C550

Контролен модул за тактическия предавател с интегрирани
високоговорител и микрофон. Може да се свързва към редица
модели приемници. Неговият здрав и издръжлив дизайн е одобрен по
IP67 / MIL-STD-810G. Позволява независими разгръщания с радио
предавателя (също без прикрепен слушалка). Лесен за използване от
потребителя с два PTT бутона.
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Dräger PSS® 5000

ВДА Dräger PSS® 5000 е високоефективен въздушно-
дихателен апарат за професионалния пожарникар. Комбиниращ
усъвършенствана ергономичност с широка гама опции за
конфигурация, DrägerPSS® 5000 осигурява на потребителя удобство
и универсалност за посрещане на нуждите при първоначална реакция,
когато е необходима дихателна защита.



Компоненти на системата
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Dräger PSS® 7000

Разработен от професионалисти за професионалисти: дихателният
апарат Dräger PSS® 7000 поставя нови мащаби на дихателната защита
при използване в пожарните служби.
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Dräger PSS® BG 4 plus

Създаден специално за трудни мисии: Въздушно-дихателният
апарат със затворен цикъл Dräger PSS® BG 4 plus съчетава
безкомпромисна безопасност с най-високо ниво на дишане и
удобство при носене. Модулът за положително налягане осигурява на
този, който го носи, до четири часа въздух за дишане, дори в токсични
атмосфери.

Принадлежности
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Комплект за надстройка на слушалка за опции за радио
интерфейс

FPS®-COM 5000 може да се адаптира индивидуално според формата
на главата ви – за перфектно позициониране и отлично качество на
звука.



Принадлежности
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Различни опции за интерфейс за Dräger FPS®-COM 5000

Различни опции за радио интерфейс за вашето индивидуално
приложение
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Топлозащита за свързване на кабели

Топлозащита за свързване на кабели към радиостанцията в
изключително екстремни условия, като обучения при пожар с голяма
горещина.

Свързани продукти
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Dräger FPS®-COM 7000

Dräger FPS®-COM 7000 осигурява комуникация без използване на
ръцете за всички, които носят устройства за защита на дишането
по време на мисия. Отличното качество на звука се постига чрез
премахване на шумовете от смущения.



Технически данни
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CE, EN 136, EN 137 тип 2, EN 145
IEC 60079-11: Ex I 1 M1 ia IIC T4/Ex ia IIC T4 Ga T=-30°C до
50°C

Сертификати

UL913 : Клас I, II, III, Div 1 Група A-G
Клас на защита IP67
Тегло в зависимост от варианта 250 до 320 g (без батерия)
Батерии 2 x AAA
Време на работа приблиз. 32 часа (в зависимост от активността на говоренето)
Условия на околната среда при съхранение -15°C до 25°C, 700 до 1 300 hPa, 10 до 95% относителна

влажност

Информация за поръчване

Dräger FPS®-COM 5000 Код за поръчка

Dräger FPS®-COM 5000 R 62 700

Dräger FPS®-COM 5000 с целолицева маска с отрицателно налягане R 62 701

Dräger FPS®-COM 5000 с целолицева маска с положително налягане R 62 702

Dräger FPS®-COM 5000 с изолираща целолицева маска R 62 703

Опции за радио интерфейс Код за поръчка
Универсален кабел (4 пина) Съвместим с над 350 различни

радиостанции чрез външни устройства с
функция PTT (“натисни да говориш”)

R 62 744

Директен кабел WARIS Съвместим с различни радиостанции на
Motorola с конектор WAVIS

R 62 745

Директен кабел GCAI/Mototrbo Съвместим с различни радиостанции на
Motorola с конектор GCAI/Mototrbo

R 62 749

Директен кабел SLIM GCAI Съвместим с различни радиостанции на
Motorola със Slim GCAI

R 62 742

Директен кабел JEDI Съвместим с различни радиостанции на
Motorola с конектор JEDI

R 62 746

Директен кабел Entel Съвместим с радиостанции Entel HT
981/983

R 62 747

Директен кабел Sepura Съвместим с радиостанции Sepura STP
8000/9000

R 62 748

Директен кабел Kenwood Съвместим с различни радиостанции от
Kenwood

R 62 740

IWT прав кабел Съвместим с различни радиостанции от
IWT

R 62 741

Bluetooth модул: Cassidian/Airbus Съвместим с радиостанции Cassidian/
Airbus TPH 900 с Bluetooth функция

R 62 736

Bluetooth модул: Harris XG-100P Съвместим с радиостанции Harris
XG-100P с Bluetooth функция

R 62 734

Bluetooth модул: SEPURA STP8000 Съвместим с радиостанции Sepura STP
8000/9000 с Bluetooth функция

R 62 733

Bluetooth модул: Motorola EU Съвместим с радиостанции Motorola
MTP/DP с Bluetooth функция

R 62 737

Bluetooth модул: Motorola APX Съвместим с радиостанции Motorola APX
с Bluetooth функция

R 62 732



Информация за поръчване
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Аксесоари
Комплект за надстройка на слушалки R 62 715
Топлозащита за кабели 33 51 747
Фиксираща скоба Фиксиране на кабели с топлозащита

върху дихателното устройство
33 37 088



Бележки
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

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

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Медикал България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4403
факс +359 2963 0664
bulgaria.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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