
Dräger HPS® 3500
Προστασία κεφαλής

Dräger HPS® 3500 – ένα πολυλειτουργικό κράνος για τις διάφορες
απαιτήσεις των ομάδων έκτακτης επέμβασης. Για την πυρόσβεση σε
δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές, τα οδικά ατυχήματα, τη διάσωση σε
ύψος, τη διάσωση σε νερό, καθώς και για όλες τις επιχειρήσεις τεχνικής
υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
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Φακοί κράνους σειράς  
Dräger PX 1 
φακός κράνους υψηλής απόδοσης  
με έγκριση για χρήση σε ζώνη Ex και 
τεχνολογία λαμπτήρα LED μακράς 
διάρκειας σε διαφορετικές εκδόσεις 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

Προστατευτικά γυαλιά
Σύστημα Pinlock® με παθητικό  
οπίσθιο αερισμό, αντιχαρακτική  
και αντιθαμβωτική επίστρωση, και  
διάφορες δυνατότητες σύνδεσης,  
π.χ. QuickConnect  
(προαιρετικός εξοπλισμός)

Κεφαλόδεμα
ελαστικό υποσιάγωνο, εργονομική  
πόρπη ταχείας σύνδεσης και ιμάντας  
hook-and-loop

Σύνδεσμος προσαρμογής
για βάση στήριξης φακού

Εξωτερικό κέλυφος
κατασκευάζεται από ενισχυμένο με ίνες 

γυαλιού θερμοπλαστικό με αντοχή σε 
υψηλή θερμοκρασία – διατίθεται σε 
βαμμένες ή άβαφες/χρωματισμένης 

μάζας εκδόσεις

Ρυθμιζόμενοι ιμάντες αυχένα και 
κροτάφων
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Μπροστινός φακός Dräger HPS® 3500
Φακός κράνους υψηλής απόδοσης,  
με έγκριση για χρήση σε ζώνη Ex και 
τεχνολογία λαμπτήρα LED μακράς 
διάρκειας (προαιρετικός εξοπλισμός μόνο 
για την έκδοση Extend με προσαρμογή  
για μπροστινό φακό)

Σύστημα αερισμού
μοχλός ρύθμισης για το άνοιγμα  
ή κλείσιμο των οπών αερισμού

Εσωτερικά μέρη
Κεφαλόδεμα τεσσάρων  
σημείων από ανθεκτικό  
στις φλόγες υλικό,  
συμπεριλαμβανομένου  
διχτυού κεφαλής

Υποδοχή 
προσάρτησης

υποδοχή για 
προσάρτηση 

προσωπίδας και 
προστασίας  

αυτιών

Ανακλαστικές ταινίες
από ανθεκτικό στις φλόγες υλικό, 

προαιρετικός εξοπλισμός  
σε διάφορα χρώματα

Τροχός ρύθμισης
εύκολη ρύθμιση του μεγέθους 

της κεφαλής
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Στιβαρή κατασκευή

Τα υλικά υψηλής τεχνολογικής ποιότητας προσφέρουν βέλτιστη προστασία χάρη στη μεγάλη μηχανική αντοχή
και το πολύ χαμηλό βάρος τους. Το εξαιρετικά στιβαρό κέλυφος του κράνους, που διατίθεται σε βαμμένες και
χρωματισμένης μάζας/άβαφες εκδόσεις, από θερμοπλαστικό υψηλής ποιότητας προσφέρει υψηλή, ολοκληρωμένη
προστασία κεφαλής. Χάρη στον μοντέρνο σχεδιασμό και την κατασκευή του, το κράνος ενδείκνυται για
την πυρόσβεση δασικών εκτάσεων (EN 16471:2014), τεχνική διάσωση (EN 16473:2014), διάσωση σε ύψος
(EN 12492:2012) και διάσωση σε νερό (EN 1385:2012).

Βελτιστοποιημένη άνεση για τον χρήστη

Εξαιρετικά ανετο κατά τη χρήση χάρη στην εφαρμογή με κεφαλόδεμα τεσσάρων σημείων και ενισχυμένη ζώνη
άνεσης σε όλη την περίμετρο του κεφαλιού. Το κράνος παραμένει σταθερό χάρη στην πόρπη ταχείας σύνδεσης
και το ελαστικό υποσιάγωνο, ενώ ρυθμίζεται εύκολα με τους ιμάντες τύπου hook-and-loop. Ο τροχός ρύθμισης,
ο χειρισμός του οποίου είναι δυνατός και με γάντια, επιτρέπει τη ρύθμιση σε όλα τα μεγέθη κεφαλής χωρίς να
αφαιρεθεί το κράνος.

Ανετο σε ολες τις θερμοκρασίες

Το Dräger HPS 3500 διαθέτει σύστημα αερισμού, που διασφαλίζει βέλτιστο κλίμα στο εσωτερικό του κράνους.
Για την αποτροπή της εισχώρησης νερού, σπινθήρων και μεταλλικών θραυσμάτων, οι οπές αερισμού μπορούν να
κλείσουν. Τα εσωτερικά μέρη του κράνους κατασκευάζονται από φιλικά προς το δέρμα, αντιαλλεργικά, ανθεκτικά
στον ιδρώτα υλικά που αναπνέουν.

Προστατευτικά γυαλιά

Τα προστατευτικά γυαλιά με στενή εφαρμογή, από πυράντοχο υλικό που παρέχονται με το σετ Dräger HPS 3500
διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα EN 166 και EN 14458. Το πλαίσιο των γυαλιών κατασκευάζεται
από πολυουρεθάνη και συνδυάζει τον εργονομικό σχεδιασμό με την εξαιρετική άνεση κατά τη χρήση. Τα
προστατευτικά γυαλιά διαθέτουν ένα παθητικό σύστημα οπίσθιου αερισμού καθώς και αντιθαμβωτική και
αντιχαρακτική προστασία χάρη στη διπλή επίστρωση από πολυκαρβονικό (σύστημα Pinlock®). Τα προστατευτικά
γυαλιά προσαρτώνται στο κράνος με έναν ιμάντα σιλικόνης (συμπεριλαμβάνεται ως στάνταρ εξοπλισμός με το σετ
HPS 3500) ή προαιρετικά ως ξεχωριστά προστατευτικά γυαλιά με έναν ρυθμιζόμενο, ελαστικό ιμάντα ή μια βάση
QuickConnect.
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Ολοκληρωμένη σειρά παρελκομένων

Με ένα ευρύ φάσμα προαιρετικών παρελκομένων, το Dräger HPS 3500 αποτελεί ένα κράνος πολλαπλών
εφαρμογών. Η ασφαλής προσάρτηση προσωπίδων και συστημάτων προστασίας αυτιών στο κράνος καθίσταται
δυνατή με έναν πολυχρηστικό προσαρμογέα. Ανάλογα με τον τύπο της αποστολής, διατίθενται ειδικά γυαλιά,
προσωπίδες από PC με πλέγμα προστασίας, καθώς και προσωπίδες για την εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Στα επιπλέον παρελκόμενα συμπεριλαμβάνονται φακοί κράνους, ωτοασπίδες, προστασία αυχένα από πυράντοχο
υλικό Nomex® και διάφορες ανακλαστικές ταινίες.

Η ονομασία Pinlock® αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Pinlock.
Η ονομασία Nomex® αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της DuPont.

Παρελκόμενα
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Προστατευτικά γυαλιά

Προστασία ματιών με σύστημα Pinlock®, με πιστοποίηση σύμφωνα με τα
πρότυπα EN 14458 και EN 166, διατίθεται στις εξής εκδόσεις:

‒ Έκδοση με ιμάντα σιλικόνης (συμπεριλαμβάνεται με την παραγγελία
ενός σετ Dräger HPS® 3500)

‒ Έκδοση με ρυθμιζόμενο ελαστικό ιμάντα (προαιρετικός εξοπλισμός)
‒ Έκδοση με ρυθμιζόμενο ελαστικό ιμάντα και βάση QuickConnect

(προαιρετικός εξοπλισμός)
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Προσωπίδα από PC (πολυανθρακικό)

Προστατευτικά ματιών και προσώπου με έγκριση βάσει του προτύπου
ΕΝ 166.
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Προσωπίδα προστασίας από ηλεκτρισμό

Προστασία ματιών από ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια εργασιών
με συστήματα υψηλής τάσης
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Προσωπίδα με μεταλλικό πλέγμα

Προστασία ματιών από τα ρινίσματα κατά τη διάρκεια εργασιών με
αλυσοπρίονο
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Ωτοασπίδες

Εύκολες και απλές στην προσαρμογή - για εργασία σε θορυβώδες
περιβάλλον
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Προστατευτικό λαιμού

Ολλανδικό μοντέλο, από υλικό Nomex
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Μπροστινός φακός Dräger HPS® 3500

Πολύ ελαφρύς, υψηλής απόδοσης φακός κράνους με έγκριση για χρήση
σε ATEX Ζώνη 0, διάφορες ρυθμίσεις λαμπτήρα και γωνίες φωτισμού
(προαιρετικός εξοπλισμός μόνο με την έκδοση Extend με προσαρμογή για
μπροστινό φακό)
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Φακοί κράνους Dräger PX1 και PX1 Shorty LED

Φακοί κράνους υψηλής απόδοσης με έγκριση για χρήση σε ζώνη Ex και
τεχνολογία λαμπτήρα LED μακράς διάρκειας
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Βάσεις στήριξης φακού για φακούς κράνους της σειράς Dräger
PX1, UK4 AA και Peli

Κατασκευάζονται από πλαστικό με αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
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Τσάντα κράνους

Η τσάντα κράνους παρέχει προστασία κατά τη μεταφορά, έχει εσωτερικό
διαμέρισμα και τσέπη για επαγγελματική κάρτα. Κατασκευάζεται
από πολυεστέρα με βελουτέ επένδυση και έχει ενισχυμένη βάση. Η
τσάντα μεταφοράς διατίθεται σε δύο μεγέθη: μεγάλη για δύο κράνη και
παρελκόμενα ή μικρή για ένα κράνος και παρελκόμενα. Η μικρή τσάντα
διαθέτει και αφαιρούμενο, ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου.
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Τσάντα Μεταφοράς

Για τη μεταφορά και την αποθήκευση του κράνους και των παρελκομένων
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Αντιθαμβωτικό σπρέι

Παράγοντας αντιθαμβωτικής επίστρωσης για όλες τις προσωπίδες
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Ανακλαστικές ταινίες με μοντέρνο σχεδιασμό

Αυτοκόλλητες, από πυρίμαχο υλικό, διαθέσιμες σε κόκκινο, κίτρινο και
ασημογκρίζο χρώμα
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Dräger HPS® 4500

Το Dräger HPS® 4500 είναι ένα παραδοσιακό half shell κράνος,
με μοντέρνο σχεδιασμό. Το στιβαρό του εξωτερικό κέλυφος παρέχει
εξαιρετική προστασία από τις προσκρούσεις και την πολύ έντονη
θερμότητα. Με μοντέρνο σχεδιασμό προσωπίδας, το κράνος προσφέρει
μέγιστη άνεση στον χρήστη χάρη στα εργονομικά σχεδιασμένα και ελαφριά
εσωτερικά του μέρη. Η πλήρης γκάμα παρελκομένων το καθιστά ένα
πραγματικά ευέλικτο κράνος για ποικίλες εφαρμογές.
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Dräger HPS® 7000

Το πυροσβεστικό κράνος Dräger HPS® 7000 αποτελεί μια κατηγορία από
μόνο του, χάρη στον καινοτόμο, μοντέρνο και δυναμικό σχεδιασμό του,
την εργονομική εφαρμογή του και τα περιφερειακά εξαρτήματα που το
ανάγουν σε μια πολυλειτουργική λύση. Παρέχει βέλτιστη προστασία σε
κάθε δραστηριότητα.
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Dräger HPS® 3500
Μέγεθος Σταδιακά ρυθμιζόμενο σε μεγέθη κεφαλής 52 έως 64 cm,

προαιρετικά για μικρά κεφάλια 50/52 cm διατίθεται επιπλέον
επένδυση

Διαστάσεις (Π x Μ x Υ) 240 x 295 x 193 mm
Βάρος Έκδοση Basic (άβαφη/χρωματισμένης μάζας): περίπου 710 g

(±3%)
Έκδοση Premium (βαμμένη): περίπου 780 g (±3%)
Έκδοση Extend (βαμμένη): περίπου 795 g (± 3%)

Εξωτερικό κέλυφος Πολυαμίδιο, ενίσχυση με ίνες γυαλιού
Εσωτερικά μέρη του κράνους Ανθεκτικό στις φλόγες, πλενόμενο κεφαλόδεμα τεσσάρων σημείων,

υποσιάγωνο με λουρί hook-and-loop και πόρπη ταχείας σύνδεσης,
δίχτυ κεφαλής από βισκόζη

Σύστημα αερισμού Ρυθμιζόμενο κατά βούληση, επιπλέον ενίσχυση με πλέγμα
προστασίας από ατσάλι

Αντοχή στο κρύο Έως και -30°C
Προστατευτικά γυαλιά Γυαλιά με διπλή επίστρωση (σύστημα Pinlock®) από πολυουρεθάνη,

με παθητικό οπίσθιο αερισμό και ομματοθυρίδα από πολυκαρβονικό,
οπτικής κλάσης 1B

Εγκρίσεις κράνους EN 16471:2014 για πυρόσβεση σε δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές
EN 16473:2014 για τεχνική διάσωση
EN 12492:2012 κράνος για ορειβάτες/διάσωση σε ύψος
EN 1385:2012 για διάσωση σε νερό

Εγκρίσεις προστατευτικών γυαλιών EN 166:2004, EN 14458:2018

Πληροφορίες παραγγελίας

Κράνος στην έκδοση Extend (βαμμένη), με σύνδεση για μπροστινό φακό, χωρίς προστατευτικά γυαλιά

Σετ Dräger HPS® 3500, κόκκινο (RAL 3020) 37 00 743

Σετ Dräger HPS® 3500, λευκό (RAL 9016) 37 00 744

Κράνος στην έκδοση Premium (βαμμένη) ως σετ, με προστατευτικά γυαλιά

Σετ Dräger HPS® 3500, κόκκινο (RAL 3020) R 62 651

Σετ Dräger HPS® 3500, λευκό (RAL 9016) R 62 652

Σετ Dräger HPS® 3500, κίτρινο (RAL 1021) R 62 653

Σετ Dräger HPS® 3500, μαύρο (RAL 9005) R 62 654

Σετ Dräger HPS® 3500, μπλε (RAL 5026) R 62 655

Σετ Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον R 62 656

Σετ Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον κίτρινο (RAL 1026) R 62 657

Σετ Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον πορτοκαλί (RAL 2008) R 62 658

Σετ Dräger HPS® 3500, πράσινο (RAL 6018) 37 00 647

Κράνος στην έκδοση Premium (βαμμένη), χωρίς προστατευτικά γυαλιά

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

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

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

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

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

Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον R 62 645

Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον κίτρινο (RAL 1026) R 62 646
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Dräger HPS® 3500, φωσφορίζον πορτοκαλί (RAL 2008) R 62 647

Dräger HPS® 3500, πράσινο (RAL 6018) 37 00 646

Dräger HPS® 3500, λευκό αλουμινίου 37 00 727

Κράνος στην έκδοση Basic (άβαφη/χρωματισμένης μάζας) ως σετ, με προστατευτικά γυαλιά

Σετ Dräger HPS® 3500, κόκκινο, basic (RAL 3000) R 62 659

Σετ Dräger HPS® 3500, λευκό, basic (RAL 9010) R 62 660

Σετ Dräger HPS® 3500, κίτρινο, basic (RAL 1023) R 62 661

Κράνος στην έκδοση Basic (άβαφη/χρωματισμένης μάζας) ως σετ, χωρίς προστατευτικά γυαλιά

Dräger HPS® 3500, κόκκινο, basic (RAL 3000) R 62 648

Dräger HPS® 3500, λευκό, basic (RAL 9010) R 62 649

Dräger HPS® 3500, κίτρινο, basic (RAL 1023) R 62 650

Παρελκόμενα
Προστατευτικά γυαλιά (με ιμάντα σιλικόνης) R 58 424
Προστατευτικά γυαλιά (με ρυθμιζόμενο ελαστικό ιμάντα) R 58 564
Προστατευτικά γυαλιά (με ελαστικό ιμάντα και βάση
QuickConnect)

37 00 725

Dräger HPS® 3500 μαξιλαράκι κεφαλής για μεγέθη κεφαλής 50/51 37 00 645

Προσωπίδα από πολυκαρβονικό Dräger HPS® 3100/3500 R 58 432

Προσωπίδα με πλέγμα προστασίας Dräger HPS® 3100/3500 R 58 431

Προσωπίδα για εργασία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις HPS®

3100/3500
R 58 433

Προσαρμογέας προσωπίδας Dräger HPS® 3100/3500 για την
προσάρτηση
προσωπίδας με πλέγμα προστασίας και προσωπίδας για εργασία σε
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
(αν δεν έχει προσαρτηθεί προστασία αυτιών)

R 58 561

Προστασία αυτιών Dräger HPS® 3100/3500 CPE 100 37 00 655

Προστατευτικό αυχένα Dräger HPS® 3100/3500 Nomex® R 58 434

Dräger HPS® 3500 μπροστινός φακός και βάση στήριξης φακού 37 00 741

Βάση στήριξης φακού για μπροστινό φακό Dräger HPS® 3500 37 00 742
Φακός κράνους Dräger PX 1 LED R 62 350
Βάση στήριξης φακού για φακό Dräger PX 1 R 58 566
Βάση στήριξης φακού για φακό UK4AA+Peli R 62 669
Ανακλαστικές ταινίες Dräger HPS® 3100/3500, κόκκινο R 58 426

Ανακλαστικές ταινίες Dräger HPS® 3100/3500, κίτρινο R 58 427

Ανακλαστικές ταινίες Dräger HPS® 3100/3500, γκρι/ασημί R 58 428
Θήκη κράνους (για την προστασία από σκόνη και τη μεταφορά) R 79 282
Τσάντα κράνους, μικρή (για μεταφορά και αποθήκευση) R 58 555
Τσάντα κράνους, μεγάλη (για μεταφορά και αποθήκευση) R 68 555
Αντιθαμβωτικό σπρέι R 56 542
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

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

GREECE
Draeger Hellas S.A.
150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.safety@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
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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