
Dräger HPS® 3500
Ochrana hlavy

Dräger HPS® 3500 – víceúčelová a univerzální přilba s rozsáhlým použitím
u záchranných týmů během pátracích a záchranných akcích, hašení lesních
požárů, dopravních nehodách, záchranných akcích ve výškách a na vodě
a při poskytování veškeré technické pomoci.
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Svítilny na přilbu řady Dräger PX 1 
vysoce výkonná svítilna na přilbu  
se schválením ATEX a LED  

technologií s dlouhou životností  
v různých verzích (volitelně)

Ochranné brýle
Systém Pinlock® s pasivní  

zadní ventilací, ochranou proti  
poškrábání a zamlžování, vybavený  
různými možnostmi připojení,  
např. připojením QuickConnect  
(volitelně)

Systém pásků
podbradní pásek s elastickým  
podbradníkem, ergonomickou  
rychlorozepínací sponou  
a zapínáním na suchý zip

Adaptér
pro držák svítilny

Vnější skořepina
vyrobená z teplotně odolného

termoplastu vyztuženého skleněnými
vlákny – k dispozici v lakované nebo 

nelakované/barvené verzi

Nastavitelné pásky na krk a skráň
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Přední svítilna na přilbu  
Dräger HPS® 3500
vysoce výkonná svítilna na přilbu se 
schválením ATEX a LED technologií  

s dlouhou životností (volitelně pouze  
u verze Extend s adaptérem pro  
přední svítilnu)

Ventilační systém
s nastavovací páčkou k otevření nebo 
uzavření ventilačních otvorů

Vnitřní prostor
4bodový systém pásků  
vyrobených z nehořlavého  
materiálu vč. síťky na vlasy

Vkládací drážka
pro víceúčelový

adaptér pro  
připevnění

štítů a chráničů  
sluchu

Relexní pásky
vyrobené z nehořlavého  

materiálu, volitelně  
v různých barvách

Nastavovací kolečko
snadné nastavení na velikost hlavy



Výhody
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Robustnost

Technologicky vysoce kvalitní materiály nabízejí optimální ochranu díky vysoké mechanické odolnosti – s velmi
nízkou hmotností. Extrémně robustní skořepina přilby v lakované nebo barvené/nelakované verzi z vysoce
kvalitního termoplastu nabízí vysokou úroveň komplexní ochrany hlavy. Díky modernímu provedení a konstrukci je
přilba ideálně vhodná pro hašení lesních a rozsáhlých požárů (dle normy EN 16471:2014), pro technické zásahy
(dle normy EN 16473:2014), pro záchranu z výšek (dle normy EN 12492:2012) a záchranu na vodě (dle normy
EN 1385:2012).

Optimalizované pohodlí při nošení

Vynikajícího pohodlí při nošení je dosaženo pohodlným vnitřním 4bodovým systémem pásků včetně polstrování
celé oblasti hlavy. Podbradní páska je zajištěna rychlorozepínací sponou a elastickým podbradníkem a lze jí
snadno nastavit pomocí suchých zipů. Nastavovací kolečko, na které lze také snadno dosáhnout a ovládat jej
v rukavicích, umožňuje nastavení pro jednotlivé velikosti hlavy, aniž by se musela přilba sundávat.

Příjemné klima

Přilba Dräger HPS 3500 je vybavena ventilačním systémem zajišťujícím optimální klima uvnitř přilby. Tento
systém lze v případě potřeby uzavřít a zabránit tak průniku vody, jisker a kovových třísek dovnitř přilby. Vnitřní
součásti přilby jsou vyrobeny z materiálů, které nedráždí pokožku, jsou antialergické, prodyšné a nevstřebávají
pot.

Ochranné brýle

Těsně přiléhající ochranné brýle z ohnivzdorného materiálu, které jsou součástí soupravy Dräger HPS
3500, jsou schváleny dle norem EN 166 a EN 14458. Obruba brýlí je zhotovena z polyuretanu a kombinuje
ergonomickou konstrukci s vynikajícím pohodlím při nošení. Ochranné brýle mají pasivní zadní ventilaci
a jsou optimálně chráněny před zamlžováním a poškrábáním, a to díky modernímu polykarbonátovému dvojsklu
odolnému vůči poškrábání (systém Pinlock®). Ochranné brýle lze upevnit na přilbu silikonovým páskem (který je
standardní součástí soupravy HPS 3500), nebo je lze používat jako samostatné ochranné brýle s nastavitelným
elastickým páskem nebo připojením QuickConnect.

Komplexní řada příslušenství

Díky řadě volitelných doplňků je přilba Dräger HPS 3500 vhodná pro nejrůznější použití. Štíty a chrániče sluchu
lze na přilbu bezpečně upevnit pomocí víceúčelového adaptéru. Pro širokou škálu možností použití jsou
k dispozici speciální brýle, polykarbonátové štíty, štíty s drátěnou mřížkou a štíty pro práci na elektrickém
zařízení. Mezi další součásti příslušenství patří svítilny na přilbu, chrániče sluchu, zátylníky z ohnivzdorného
materiálu Nomex® a různé reflexní pásky.

Pinlock® je registrovaná ochranná známka společnosti Pinlock.
Nomex® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.



Příslušenství
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Ochranné brýle (součást soupravy Dräger HPS® 3500)

Ochrana zraku pro nositele (systém Pinlock®)
Schváleno dle norem EN 14458 a EN 166

Alternativní doplněk:
Ochranné brýle s širokým, nastavitelným pružným páskem (bez
fotografie)
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Polykarbonátový štít

Ochrana zraku pro nositele jako alternativa k ochranným brýlím
Schváleno dle normy EN 166
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Štít pro práci na elektrickém zařízení

K ochraně zraku před elektrickým obloukem při práci na elektrických
systémech vysokého napětí
Schváleno dle normy EN 166
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Štít s drátěnou mřížkou

Ochrana zraku při práci s motorovou pilou
Schváleno dle normy EN 1731



Příslušenství
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Ochrana sluchu

Snadné upevnění. Určeno pro práci v hlučném prostředí
Schváleno dle normy EN 352
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Zátylník

Verze „Dánský límec“ z materiálu Nomex®
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Přední svítilna na přilbu Dräger HPS® 3500

Velmi lehká vysoce výkonná svítilna na přilbu se schválením ATEX zóna
0, s různými světelnými režimy a úhly osvětlení (volitelně pouze u verze
Extend s adaptérem pro přední svítilnu)
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LED svítilny na přilbu Dräger PX1 a PX1 Shorty

Vysoce výkonná svítilna na přilbu se schválením ATEX a LED technologií
s dlouhou životností



Příslušenství
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Držáky pro svítilny na přilbu Dräger řad PX1, UK4 AA a Peli

Vyrobeno z plastu odolného vysokým teplotám
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Taška na přilbu

Taška ochrání přilbu během přepravy, má vnitřní přihrádku a kapsu
na vizitky. Vyrobena z polyesterové tkaniny a opatřena velurovým
polstrováním se zpevněným dnem. Taška je dostupná ve dvou
velikostech: větší na dvě přilby a příslušenství nebo malá na jednu přilbu
a příslušenství. Malá taška má odnímatelný nastavitelný ramenní popruh.
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Vak na přenášení

K ochraně a přenášení přilby s příslušenstvím
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Sprej proti zamlžování

Sprej proti zamlžování štítů a ochranných brýlí



Příslušenství
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Reflexní pásky

Samolepící žáruvzdorný materiál, k dispozici v červené, žluté
a šedostříbrné barvě

Související produkty
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Dräger HPS® 4500

Dräger HPS® 4500 je poloskořepinová přilba moderní konstrukce.
Robustní vnější skořepina zajišťuje vynikající ochranu proti nárazu
a extrémnímu žáru. Přilba má moderní zorník a díky ergonomicky
řešeným lehkým vnitřním dílům poskytuje uživateli mimořádný komfort.
S kompletní řadou příslušenství představuje tato přilba skutečně
mnohostranné řešení do nejrůznějších situací.
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Dräger HPS® 7000

Víceúčelová hasičská přilba HPS® 7000 je díky své inovativní, sportovně
dynamické konstrukci, ergonomii a komponentům multifunkčním řešením
ve své kategorii. Zajišťuje optimální ochranu při jakémkoli zásahu.



Technické údaje
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Dräger HPS® 3500
Rozměry Univerzální velikost, plynule nastavitelná přilba pro velikost hlavy

52 až 64 cm, volitelně pro malé hlavy s přídavným polstrováním
pro velikost hlavy 50/52 cm

Rozměry (Š x D x V) 240 × 295 × 193 mm
Hmotnost Základní verze (nelakovaná/barvená): přibližně 710 g (±3 %)

Verze Premium lakovaná: přibližně 780 g (±3 %)
Verze Extend (lakovaná): přibližně 795 g (±3 %)

Vnější skořepina Polyamid vyztužený skleněnými vlákny
Vnitřní součásti přilby Ohnivzdorný a pratelný 4bodový systém pásků, podbradní pásek

se zapínáním na suchý zip a rychlorozepínací sponou, síťka na
vlasy z viskózy

Ventilační systém Volně nastavitelný, dodatečně vyztužený ocelovou síťovinou
Odolnost proti chladu Až do -30 °C
Ochranné brýle Polyuretanové brýle s dvojitým sklem (systém Pinlock®) s pasivní

zadní ventilací a polykarbonátovým zorným panelem, optická třída
1B

Schválení přilby dle normy EN 16471:2014 pro hašení lesních požárů
dle normy EN 16473:2014 pro technické zásahy
dle normy EN 12492:2012 jako horolezecká přilba pro horolezce /
pro záchranu z výšek
dle normy EN 1385:2012 pro záchranu z vody

Schválení ochranných brýlí dle norem EN 166:2004, EN 14458:2018

Informace pro objednání

Přilba v provedení Extend (lakovaná), s adaptérem pro přední svítilnu, bez ochranných brýlí

Souprava Dräger HPS® 3500, červená (RAL 3020) 37 00 743

Souprava Dräger HPS® 3500, bílá (RAL 9016) 37 00 744

Přilba v provedení Premium (lakovaná) jako souprava, vč. ochranných brýlí

Souprava Dräger HPS® 3500, červená (RAL 3020) R 62 651

Souprava Dräger HPS® 3500, bílá (RAL 9016) R 62 652

Souprava Dräger HPS® 3500, žlutá (RAL 1021) R 62 653

Souprava Dräger HPS® 3500, černá (RAL 9005) R 62 654

Souprava Dräger HPS® 3500, modrá (RAL 5026) R 62 655

Souprava Dräger HPS® 3500, luminiscenční R 62 656

Souprava Dräger HPS® 3500, fluorescenční žlutá (RAL 1026) R 62 657

Souprava Dräger HPS® 3500, fluorescenční oranžová (RAL 2008) R 62 658

Souprava Dräger HPS® 3500, zelená (RAL 6018) 37 00 647

Přilba v provedení Premium (lakovaná), bez ochranných brýlí

Dräger HPS® 3500, červená (RAL 3020) R 62 640

Dräger HPS® 3500, bílá (RAL 9016) R 62 641

Dräger HPS® 3500, žlutá (RAL 1021) R 62 642

Dräger HPS® 3500, černá (RAL 9005) R 62 643

Dräger HPS® 3500, modrá (RAL 5026) R 62 644

Dräger HPS® 3500, luminiscenční R 62 645

Dräger HPS® 3500, fluorescenční žlutá (RAL 1026) R 62 646

Dräger HPS® 3500, fluorescenční oranžová (RAL 2008) R 62 647
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Dräger HPS® 3500, zelená (RAL 6018) 37 00 646

Dräger HPS® 3500, hliníkově bílá 37 00 727

Přilba v základním provedení (nelakovaná/barvená) jako souprava, s ochrannými brýlemi

Souprava Dräger HPS® 3500, červená, základní (RAL 3000) R 62 659

Souprava Dräger HPS® 3500, bílá, základní (RAL 9010) R 62 660

Souprava Dräger HPS® 3500, žlutá, základní (RAL 1023) R 62 661

Přilba v základním provedení (nelakovaná/barvená) jako souprava, bez ochranných brýlí

Dräger HPS® 3500, červená, základní (RAL 3000) R 62 648

Dräger HPS® 3500, bílá, základní (RAL 9010) R 62 649

Dräger HPS® 3500, žlutá, základní (RAL 1023) R 62 650

Příslušenství
Ochranné brýle (se silikonovým páskem) R 58 424
Ochranné brýle (s nastavitelným elastickým páskem) R 58 564
Ochranné brýle (s nastavitelným elastickým páskem a připojením
QuickConnect)

37 00 725

Polstrování oblasti hlavy přilby Dräger HPS® 3500 pro velikosti
hlavy 50/51

37 00 645

Polykarbonátový štít přilby Dräger HPS® 3100/3500 R 58 432

Štít s drátěnou mřížkou přilby Dräger HPS® 3100/3500 R 58 431

Štít pro práci na elektrickém zařízení přilby HPS® 3100/3500 R 58 433

Adaptér štítu přilby Dräger HPS® 3100/3500 pro připojení štítu
s drátěnou mřížkou a štítu pro práci na elektrickém zařízení
(nejsou-li připevněny chrániče sluchu)

R 58 561

Chrániče sluchu Dräger HPS® 3100/3500 CPE 100 37 00 655

Zátylník Dräger HPS® 3100/3500 Nomex® R 58 434

Přední svítilna přilby Dräger HPS® 3500 včetně držáku pro svítilnu 37 00 741

Držák pro přední svítilnu přilby Dräger HPS® 3500 37 00 742
Externí svítilna Dräger PX 1 LED R 62 350
Držák pro svítilnu Dräger PX 1 R 58 566
Držák pro svítilnu UK4AA+Peli R 62 669
Reflexní pásky přilby Dräger HPS® 3100/3500, červené R 58 426

Reflexní pásky přilby Dräger HPS® 3100/3500, žluté R 58 427

Reflexní pásky přilby Dräger HPS® 3100/3500, šedé/stříbrné R 58 428
Vak na přilbu (pro ochranu proti prachu a při přepravě) R 79 282
Taška na přilbu, malá (pro přepravu a skladování) R 58 555
Taška na přilbu, velká (pro přepravu a skladování) R 68 555
Sprej proti zamlžování R 56 542



Poznámky
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@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
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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