
Dräger FPS®-COM 7000
İletişim ünitesi

Dräger FPS®-COM 7000, bir görev sırasında tüm solunum koruma cihazı
taşıyanlar için el kullanmadan iletişim sağlar. Müdahale eden tüm parazit
sesler giderilerek, mükemmel bir ses kalitesine ulaşılır.
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Klipsli takma olanağı
– COM ünitesi kolay ve hızlı bir 

şekilde takılıp çıkarılabilir

Esnek boyunlu kulaklık
– Kulaklık maksimum ses  
netliği için mükemmel bir  

şekilde konumlanmıştır
Pil bölmesi

– Güç 2xAA pil 
tarafından sağlanır ve
kullanılmadığında 
otomatik kapanma 
özelliği vardır

İki yönlü ses ampliikatörleri
– Dinleyici için yüksek ses kalitesi

İki kulak hoparlörü
– Daha iyi iletişim için çift ses

Büyük Bas-Konuş (PTT) düğmesi
– Taktik telsize kolay erişim

Grup seçme düğmesi
– Konuşma gruplarının atanması



Avantajlar
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En zorlu koşullardaki görevler için

Solunum koruması gerektiren görevlerde ekstrem koşullar söz konusudur: kesif duman ve gürültü gibi engeller,
sadece strese yol açmakla kalmayıp her türlü iletişimi de önemli ölçüde engeller. Kimyasal koruyucu giysilerin
gerekli olduğu durumlarda bu daha da zorlaşır: bu giysiler hareketlerinizi kısıtlar ve sesinizi bastırır.

Dräger FPS-COM 7000 ve beraberindeki kanıtlanmış tam yüz maskesi Dräger FPS 7000, özellikle bu
uygulamalar için geliştirilmiştir. Her kelime, ekibin diğer üyelerine açık ve anlaşılır bir şekilde iletilir.

Optimum ses kalitesi için ses baskılama

Yeni geliştirilen dijital gürültü azaltma özelliği, otomatik olarak ortam gürültülerini baskılar ve sadece sizin sesinizi
aktarır. Özellikle solunum sesi filtrelenip giderilerek, ses amplifikatörüne veya telsize iletilmesi önlenir. Yaralı
kişilerle ve ekip üyelerinizle telsiz donanımı olmadan doğrudan konuşabilmenizi sağlayan tümleşik hoparlörlerde
de bu fonksiyon bulunur.

Görev amiriyle kablosuz bağlantı

Her Dräger FPS-COM 7000'in, isteğe göre bağlanabilen ve telsizi çalıştıran tümleşik bir PTT düğmesi (bas-
konuş düğmesi) vardır. Sadece bir düğmeye basarak taktik telsizle iletişim kurabilirsiniz. Taktik telsiz, bir kablo
veya Bluetooth ile bağlanabilir. Bluetooth özelliği sayesinde, dolaşabilen kabloların olmaması takılma riskini
azaltır.

Eller serbest takım iletişimi

Dräger FPS-COM 7000, bir grup içinde veya farklı gruplar arasında hızlı ve etkili bir iletişime olanak tanır.
Üstelik tek bir düğmeye bile basmadan çalışır. Bu özellik, işinize odaklanmanıza engel olmadan güvenliğinizi
artırır.

Sesle etkinleşen fonksiyon aynı zamanda tam çift yönlü iletişim sağlar. Diğer bir deyişle aynı anda hem
konuşabilir hem dinleyebilirsiniz - tıpkı telefondaki gibi. Eğer tüm grup için tek bir telsiz varsa, sistem alınan
talimatların kısa menzilli telsiz yoluyla en fazla 10 grup üyesine otomatik olarak aktarılmasına olanak tanır.
Böylece gruptan sadece bir kişinin taktik telsizi olması yeterlidir ve herkese yine de anında bilgi verilecektir.

Kolay kullanım ve bireysel ayar seçenekleri

Dräger FPS-COM 7000, ergonomik tutuş ve sezgisel kullanıma odaklanarak geliştirildi. Ayarlanan telsiz grubu,
kulaklıklar üzerinden duyurulur. Ek olarak, farklı alarm sesleriyle, pil tükenmek üzere olduğunda veya takım
iletişim menzilinin dışına çıktığınızda uyarılırsınız. İsteğe bağlı bir yazılım, sistemi tam olarak kendi kullanımınıza
uyarlayabileceğiniz birçok ayar seçeneği sunar.

Örneğin grupların sayısını belirleyebilirsiniz.Entegre düğmesi sayesinde, görev sırasında en fazla 7 grup
arasında geçiş yapabilirsiniz.
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Dayanıklı ve dengeli

Dayanıklı iletişim ünitesi, Dräger FPS 7000'e sorunsuzca uyum sağlar. Dräger FPS-COM 7000'in sağlam
tasarımı güçlü şok ve darbelere bile dayanıklıdır. Aşırı sıcaklıklara dirençlidir ve IP67 koruma sınıfına aittir. Bu,
Dräger FPS-COM 7000'in su geçirmez olduğu ve kullanımdan sonra kolayca temizlenebileceği anlamına gelir.
Ayrıca dengeli ağırlık dağılımı, hareketinizi veya görüş alanınızı kısıtlamadan boyun kaslarının gerilmesini önler ve
taşıma konforunu artırır.

Görevden önce, görev sırasında ve görev sonrasında esneklik

Kolay kullanımlı tıkla-kilitle sistemiyle Dräger FPS-COM 7000 sadece birkaç adımda, özel aletlere gerek
kalmadan ve birkaç saniye içinde takılıp çıkarılır. Bu özellik, farklı yüz maskeleri arasında geçiş yapma esnekliğini
artırır ve farklı maskeler yalnızca koruyucu başlığın çıkarılmasıyla hızla kullanıma hazır hale getirilebilir. Böylece
her yüz maskesi için farklı bir iletişim birimine ihtiyacınız olmaz. Cihaz, kolay montajı ve mikrofon ile yüz yalıtımı
arasındaki mesafesi sayesinde kolayca temizlenebilir ve bakımdan geçirilebilir.

Ödüller



Dräger FPS-COM 7000 Görev Sırasında İletişim
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Dijital gürültü azaltımı, olay sırasında daha net iletişim ve daha fazla güvenlik sağlar.

Sistem parçaları
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Dräger FPS® 7000

Dräger FPS® 7000 tam yüz maskesi serisi, güvenlik ve kullanıcı konforu
anlamında yeni standartlar belirliyor. Geliştirilmiş ergonomisi ve çeşitli
boyutlarda bulunması sayesinde geniş, optimize bir görüş alanı ve son
derece konforlu, sağlam bir oturma sunar.
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Dräger C-C440

Telsiz vericisinin kolay kullanımı için büyük Bas-Konuş düğmeli kontrol
ünitesi. IP67 / MIL-STD-810G standartları uyarınca sağlam ve dayanıklı
tasarım. Kimyasal koruyucu giysilerle kullanım için özel olarak tasarlandı.
ATEX versiyonları mevcuttur.
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Dräger C-C550

Entegre hoparlörü ve mikrofonu olan taktiksel vericiye yönelik kontrol
ünitesi. Bir dizi alıcı modeline bağlanabilir. Güçlü ve dayanıklı tasarımı
IP67 / MIL-STD-810G onaylıdır. Telsiz alıcısı ile (ayrıca takılı kulaklık
olmadan) bağımsız kullanıma olanak tanır. İki PTT düğmesi ile kullanıcı
dostu. ATEX versiyonları mevcuttur (telsiz alıcısı türünden bağımsız
olarak).
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Dräger PSS 5000

Dräger PSS 5000 BSC, profesyonel itfaiyeciler için yüksek performanslı
bir solunum cihazıdır. Gelişmiş ergonomik özelliklerin bir dizi
yapılandırılabilir seçenekle bir araya getirildiği Dräger PSS 5000,
solunum koruması gereken her durumda kullanıcıya, ilk müdahale
ekiplerinin taleplerini karşılayan konforu ve çok yönlülüğü sağlar.

ST
-6

14
7-

20
07

Dräger PSS 7000

Profesyoneller tarafından profesyoneller için geliştirilen Dräger PSS
7000 solunum cihazı, profesyonel itfaiyecilere yönelik solunum cihazları
alanında süre giden gelişim çabalarımızda önemli bir kilometre taşıdır.
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Dräger FPS®-COM 7000 için çeşitli telsiz arayüz seçenekleri

Bireysel uygulamanız için çeşitli telsiz arayüz seçenekleri
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Dräger FPS®-COM 7000 için koruyucu başlık

Dräger FPS®-COM 7000 kullanılmadığında, maske bir koruyucu başlıkla
donatılarak tam operasyonel bir maske elde edilebilir.
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Dräger FPS®-COM 7000 için taşıyıcı

Dräger FPS®-COM 7000 ve koruyucu başlığı maskeye takarken,
taşıyıcının yüz maskesine monte edilmesi gerekir. Standart teslimat
kapsamındadır.
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Dräger FPS®-COM 7000 için Konfigürasyon Yazılımı

Konfigürasyon yazılımı; itfaiyeci sayısı ve PTT düğmesinin fonksiyonu gibi
çeşitli itfaiye operasyonu ayarlarının yapılmasına olanak tanır.



İlgili Ürünler
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Dräger FPS®-COM 5000

Çünkü acil bir durumda yanlış anlaşılmalara zaman yok:
Dräger FPS®-COM 5000 iletişim ünitesi özel olarak Dräger FPS® 7000
tam yüz maskesi için geliştirilmiştir ve en zorlu koşullarda dahi bir ses
amplifikatörü ünitesi veya telsiz aygıtı sayesinde net iletişim sağlar.



Teknik Veriler
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EN 136 sınıf 3 EN137 tip 2
ATEX: Ex II 1 G, Ex ia IIC T4/ T3 Ga (Ta = -30 °C ... +50 °C)
IECEx: Ex ia IIC T4/ T3 Ga (Ta = -30 °C ... +50 °C)
CAN/CSA: Sınıf I, Bölüm 1, Grup A-D T3/T4

Onaylar

CE 2004/108/EC, 1999/5/EC, 94/9/EG
Koruma sınıfı IP67
Ağırlık modele bağlı olarak 340-400 gram (pilsiz)
Kablosuz frekanslar 863–865 Mhz veya 902–928 Mhz

(Ülkeye özgü, frekans tahsis planına bağlıdır)
İletim gücü 10 mW
Telsiz menzili yakl. açık alanda 100 m, binaların içinde 30 m
Konuşma Gruplarının sayısı ayarlanabilir, bir cihazda en fazla 10
İletişim türü sesle etkinleşir, çift yönlü
Piller 2 x AA pil
Çalışma Süresi yakl. 8 saat (konuşma etkinliğine bağlı olarak)
Saklama sırasında ortam koşulları -15 °C ila +25 °C, 700 ila 1300 hPa, %10 ila 95 bağıl nem

Sipariş Bilgileri

Dräger FPS®-COM 7000 Sipariş No.

Dräger FPS®-COM 7000 R 61 100
Pozitif basınç yüz maskeli
Dräger FPS®-COM 7000

R 61 300

Negatif basınç yüz maskeli
Dräger FPS®-COM 7000

R 61 350

Telsiz arayüzü seçenekleri Sipariş No.
Genel amaçlı kablo (4 pinli) Harici bas-konuş cihazlar yoluyla 350'den

fazla telsizle uyumlu
R 61 510

Doğrudan kablo WARIS WARIS konektörlü çeşitli Motorola
telsizlerle uyumludur

R 61 520

Doğrudan kablo JEDI JEDI konektörlü çeşitli Motorola telsizlerle
uyumludur

R 61 530

Doğrudan kablo GCAI/Mototrbo GCAI/Mototrbo konektörlü çeşitli Motorola
telsizlerle uyumludur

R 61 540

Doğrudan kablo Entel Entel HT983 ve HT981 telsizlerle
uyumludur

R 61 560

Doğrudan kablo Sepura STP/RAC Sepura STP 8000/9000 telsizlerle
uyumludur

R 61 570

Bluetooth modülü Cassidian/Airbus Bluetooth özellikli Cassidian/Airbus TPH
900 telsizlerle uyumludur

R 61 420

Bluetooth modülü: Selex Bluetooth özellikli Selex Puma T3 ATEX
telsizlerle uyumludur

R 61 430

Bluetooth modülü: Harris XG-100P Bluetooth özellikli XG-100P telsizlerle
uyumludur

R 61 480

Bluetooth modülü: SEPURA STP 8000 Bluetooth özellikli Sepura STP 8000/9000
telsizlerle uyumludur

R 61 460

Bluetooth modülü: Motorola MTP Bluetooth özellikli Motorola MTP telsizlerle
uyumludur

R 61 410
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Bluetooth modülü: Motorola APX Bluetooth özellikli Motorola APX telsizlerle
uyumludur

R 61 450

Aksesuarlar Sipariş No.
Güncelleme kablolu C7C konfigürasyon
yazılımı

R 61 320

Tutucu PE/ESA bağlantısı R 61 320
Tutucu P/RA bağlantısı R 61 250
Koruyucu başlık R 61 130
Yedek sağ kulaklık R 61 180
Yedek sol kulaklık R 61 170
Kablolar için ısı koruması Telsiz kablosunu ısıya karşı koruyan kılıf

Solunum cihazı üzerinde kılavuz kablo için
montaj yardımı

33 51 747

Montaj halkaları Solunum cihazı için montaj yardımı 33 37 088



Notlar

10 | Dräger FPS®-COM 7000

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk
@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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