
Dräger FPS®-COM 7000
Kommunikációs egység

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.
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Csíptetős megoldású 
csatlakoztatás

– A COM egység gyors és 

egyszerű rögzítése, ill. levétele

Hajlékony szárú fülhallgató
– Tökéletesen elhelyezkedő  

fülhallgató a maximális  
hangtisztaság érdekében

Elemtartó
–   Áramellátás: 2 db AA  

elem, használaton  
kívül automatikus  
kikapcsolással

Kétoldali hangerősítés
–  Kiváló hangminőséget nyújt  

a hallgató számára

Mindkét oldalon fülhallgató 
(opcionális)
 –  Kétoldali hang a jobb  

kommunikáció érdekében

Nagy adó-vevő (Push-To-Talk) gomb
– Könnyű hozzáférést biztosít  

a taktikai rádióhoz

Csoportválasztó kapcsoló
– Beszélgetőcsoportok kiválasztásához



Előnyök
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A legkeményebb körülmények közt végzett bevetésekhez

A légzésvédelmet igénylő bevetések során extrém körülményekre kell számítani: vastag füstre és zaj okozta
akadályokra, amelyek nemcsak feszültséget okoznak, de jelentősen hátráltatják a kommunikáció bármilyen
formáját. Még inkább nehezíti a helyzetet, ha vegyvédelmi öltözetre van szükség: ezek korlátozzák a mozgást és
elnyomják a hangot.

A Dräger FPS-COM 7000, a jól bevált Dräger FPS 7000 teljesálarchoz kapcsolva, kifejezetten ilyen
körülményekhez készült. Minden szót tisztán és érthetően továbbít a csapattagoknak.

Zajcsökkentés az optimális hangminőség érdekében

Az újonnan kifejlesztett digitális zajcsökkentő automatikusan elnyomja a környezeti zajokat, és csak az Ön
hangját továbbítja. Különösen a légzési hangokat szűri ki, és megakadályozza, hogy a hangerősítőhöz vagy
a rádióhoz érjenek. A beépített hangszórók, amelyek segítségével közvetlenül, rádióberendezés nélkül tud
érintkezni a sérültekkel és a csapattagokkal, szintén rendelkeznek ezzel a funkcióval.

Vezeték nélküli csatlakozás az eset parancsnokával

Minden Dräger FPS-COM 7000 egység beépített adó-vevő gombbal van ellátva, amellyel az opciósan
csatlakoztatható rádió működtethető. Taktikai rádió segítségével kommunikálhat, csupán egy gomb
lenyomásával. A taktikai rádió kábellel vagy Bluetooth-al csatlakoztatható. Utóbbi azt jelenti, hogy nincsenek
kábelek, amelyek összegabalyodhatnak; ezzel csökkentve a lógó vezeték kockázatát.

Szabad kezes csoportos kommunikáció

A Dräger FPS-COM 7000 gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé egy csoporton belül vagy különböző
csoportok között Mindezt egyetlen gomb lenyomása nélkül. Ez növeli a biztonságot, mivel nem vonja el a
figyelmet. A hanggal aktiválható működés teljes kétirányú kommunikációt is biztosít, Azaz egyszerre beszélhet és
hallgathat - mint, ahogy a telefonban.

Ha csak egy rádió áll a csoport rendelkezésére, a rendszer lehetővé teszi a kapott utasítások automatikus
továbbítását akár tíz csoporttagnak egy rövid hatótávolságú rádión keresztül. Ez azt jelenti, hogy a csoportban
csupán egy embernek van taktikai rádióra szüksége, a többiekhez mégis azonnal eljut az információ.

Egyszerű működtetés, egyéni beállítási lehetőségek

A Dräger FPS-COM 7000 fejlesztése során az ergonomikus kezelésre és az intuitív működésre fókuszáltak.
A rendszer a fülhallgatón keresztül jelzi a rádiócsoport beállítását, továbbá a különböző riasztásokat, pl. az
alacsony elemtöltöttségi állapotról, vagy ha Ön a csoportkommunikáció hatókörén kívülre kerül. Az opcionális
szoftver számos beállítási lehetőséget biztosít, amelyekkel saját adott műveletéhez tudja adaptálni a rendszert.
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Például megadhatja a csoportok számát. Az integrált kapcsolóval akár hét csoport közt is válthat a bevetés
során.

Robusztus és kiegyensúlyozott

A robusztus kommunikációs egység tökéletesen illeszkedik a Dräger FPS 7000 egységhez. A Dräger
FPS-COM 7000 robusztus kialakítása a legerősebb ütéseknek és behatásoknak is ellenáll. Az extrém
hőmérsékletnek is ellenáll, IP67 védelmi besorolással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a Dräger FPS-COM 7000
eszköz vízálló, és a használat után könnyen tisztítható. Emellett egyenletes súlyeloszlása megelőzi a nyakizmok
meghúzódását és növeli a viselési komfortot - a mozgás vagy a látótér korlátozása nélkül.

Rugalmasság a bevetés előtt, alatt és után

A könnyen működő, csíptethető csatlakozás révén a Dräger FPS-COM 7000 néhány lépésben rögzíthető és
eltávolítható – másodpercek alatt, különleges eszközök nélkül. Ez rugalmasabbá teszi a különböző álarcok
közti váltást, amelyek a védősapka eltávolításával gyorsan, egyszerűen üzemkészek lesznek, így nincs szükség
külön kommunikációs egységre minden álarchoz. Az egység könnyen tisztítható és karbantartható, a könnyű
összeszerelhetőségnek, valamint a mikrofon és az arcszigetelés közti nagyobb távolságnak köszönhetően.

Díjak



Dräger FPS®-COM 7000 – kommunikáció a bevetés alatt
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A digitális zajcsökkentés tiszta kommunikációt és nagyobb biztonságot biztosít az eset során.

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 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).
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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.



Tartozékok
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Különböző rádió-interfészek a Dräger FPS®-COM 7000 egységhez

Különböző rádió-interfészek az Ön egyéni alkalmazásaihoz
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Védősapka a Dräger FPS®-COM 7000 egységhez

Amikor nem használja a Dräger FPS®-COM 7000 egységet, az álarcra
felhelyezhető a védősapka, így egy teljes műveleti álarc lesz.
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Tartó a Dräger FPS®-COM 7000 egységhez

A Dräger FPS®-COM 7000 és a védősapkának az álarchoz történő
csatlakoztatása során a tartót az álarcra kell szerelni. A készülékkel
együtt szállítjuk.
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C7 konfigurációs szoftver a Dräger FPS®-COM 7000 egységhez

A konfigurációs szoftver a tűzoltási műveletek különböző beállításait
teszi lehetővé, például a csapatok számát és az adó-vevő gomb
funkcióját.



Kapcsolódó Termékek
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Dräger FPS®-COM 5000

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.



Műszaki adatok
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EN 136 3. osztály EN137 2. típus
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: I. osztály, 1. div., A-D csoport T3/T4

Engedélyek

CE 2004/108/EC, 1999/5/EC, 94/9/EG
Védelmi osztály IP67
Tömeg változattól függően 340–400 g (elem nélkül)
Vezeték nélküli frekvenciák 863–865 Mhz vagy 902–928 Mhz

(országspecifikus, a frekvenciakiosztási tervtől függ)
Adóteljesítmény 10 mW
Rádiólefedettség Kb. 100 m szabad területen, kb. 30 m beltéren
Beszélgetőcsoportok száma konfigurálható, egy eszközön legfeljebb 10
Kommunikáció típusa hangaktiválásos, kétirányú
Elemek 2 db AA elem
Üzemidő kb. 8 óra (a beszédaktivitástól függően)
Tárolási feltételek -15 °C és +25 °C között, 70–1300 hPa, 10–95 % relatív

páratartalom

Rendelési információk

Dräger FPS®-COM 7000 Rendelési szám

Dräger FPS®-COM 7000 R 61 100

Dräger FPS®-COM 7000 túlnyomásos
álarccal

R 61 300

Dräger FPS®-COM 7000 negatív nyomásos
álarccal

R 61 350

Rádió-interfész opciók Rendelési szám
Univerzális kábel (4 tűs) Több, mint 350 különböző rádióval

kompatibilis külső adó-vevő eszközökön
keresztül

R 61 510

WARIS direkt kábel WARIS csatlakozóval ellátott, többféle
Motorola rádióval kompatibilis

R 61 520

JEDI direkt kábel JEDI csatlakozóval ellátott, többféle
Motorola rádióval kompatibilis

R 61 530

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

R 61 540

Entel direkt kábel Entel HT983 és HT981 rádiókkal
kompatibilis

R 61 560

Sepura STP/RAC direkt kábel Sepura STP 8000/9000 rádiókkal
kompatibilis

R 61 570

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

R 61 460

Bluetooth modul: Motorola MTP 6000 Bluetooth-képes Mororola MTP 6000
rádiókkal kompatibilis

R 61 490

Bluetooth modul: Motorola APX Bluetooth-képes Mororola APX rádiókkal
kompatibilis

R 61 450

Bluetooth modul: Motorola DP 4xx1e Bluetooth-képes Mororola DP 4xx1e
rádiókkal kompatibilis

R 61 410



Rendelési információk
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Tartozékok Rendelési szám
C7 konfigurációs szoftver frissítőkábellel R 61 320
PE/ESA csatlakozótartó R 61 150
P/RA csatlakozótartó R 61 250
Védősapka R 61 130
Tartalék fülhallgató, jobb R 61 180
Tartalék fülhallgató, bal R 61 170
Hővédelem kábelhez Hővédő hüvely rádiókábel védelmére

Szerelési kiegészítő a kábelek
légzőkészüléken való vezetéséhez

33 51 747

Szerelőhurkok Szerelési kiegészítő a légzőkészülékhez 33 37 088



Megjegyzések
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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

Magyarország
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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