Dräger PSS® 3000
Bağımsız Solunum Cihazı
Dräger PSS® 3000, itfaiyeciler için yüksek performanslı bir solunum
cihazıdır. Konfor ile olağanüstü pnömatik performansı birleştirerek,
basitliğin ve kullanım kolaylığının en önemli olduğu uygulamalar için
tasarlanmıştır. Haﬁf ama sağlam olan ve kolayca takılan bu gelişmiş
solunum cihazı, güvenilir solunum koruması sağlar.

Tüpü iyi bir şekilde
kavrayan kauçuk kumaş

Anti-statik darbeye dirençli
haif ve boşluklu çerçeve

Kauçuk gösterge kapağı
darbe koruması

Yırtılmaya ve aşınmaya
dayanıklı kayışlar

Zor aşınan alev
geciktirici kayış

Dayanıklı ve alev geciktirici
kemer tokaları

D-1633-2021

Öne çekmeli bel ayarlaması

Yük dağıtıcı tampon
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Avantajlar
Haﬁf, sağlam ve kolay kullanımlı
Dräger PSS 3000, mevcut en haﬁf bağımsız solunum cihazı taşıma sistemlerinden biridir. Sınıfının lideri
olan kısa ve uzun süreli profesyonel solunum cihazı yelpazemizden türetilen aynı üstün teknolojiyi ve tasarım
felsefesini, bu ürün için de kullandık. Son derece dayanıklı taşıma sistemi olağanüstü termal, darbe ve kimyasal
direnç özellikleri gösteren ultra haﬁf, yüksek mukavemetli karbon kompozit taşıma çerçevesine sahiptir.
Bütün koşullarda kullanım için uygun, kolay ve hızlı giyilebilen, haﬁf askı takımı, geniş bir aralıktaki ortam ısıları
ve şartlarında kendi şeklini koruması için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek kimyasal dirence ve aşınma direncine
sahip ve ayrıca EN137:2006 (Tip 2)’nin ısı ve alev gereksinimlerini karşılayan malzemeler ile üretilmiştir.

Kanıtlanmış hava besleme teknolojisi
Çok yönlülük, Dräger PSS serisi ürünlerin temelidir. PSS 3000 solunum cihazı, sınıfında lider solunum
cihazımızda kullanılan gelişmiş pnömatik sistemin aynısını içeren modern solunum koruma teknolojisinden
kullanıcının faydalanmasını sağlar.

Kolay bakım ve servis
Hızlı ve kolay servis yapılabilen PSS 3000 solunum cihazı, bakım sırasında çalışmama süresinin ve böylece
maliyetlerin asgaride tutulmasını sağlayan birçok özgün tasarım özelliğine sahiptir. Bütün büyük parçalar basittir
ve hızla ayrılıp yeniden monte edilebilir. Askı takımı, taşıma çerçevesine tek parçalı sabitleme yöntemi ile takılıdır.
Ayrıca, ek koruma için taşıma çerçevesine entegre edilen birinci kademe basınç düşürücü, kolayca çıkarılabilir.
Her olasılık için seçenekler:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Akciğer otomatik oksijen valﬂeri seçimi
Tam FPS 7000 yüz maskesi konﬁgürasyon seçenekleri
Kanıtlanmış PSS 7000 basınç düşürücü kullanımı
Elektronik, sesli iletişim
Dräger basınçlı hava solunum tüpleri
Kurtarma ve dekontaminasyon için ikincil besleme hortumu bağlantıları
Pnömatik gösterge veya elektronik TX göstergesi ve tümleşik PASS (Bodyguard 1500) ile mevcuttur

Yüksek performanslı, kullanımı kolay ve kanıtlanmış teknolojiye sahip Dräger PSS 3000, sahip olma maliyetini
asgariye indirirken, ömür boyu güvenilir hizmeti garanti eder.

Geliştirilmiş taşıma sistemi
Son model basınç haritalama teknolojisinden faydalanılarak vücudun doğal hatlarını takip eden, bu sayede de
daha dengeli ve daha az sırt baskısı, stres ve yorgunluk yaratan bir taşıma sistemi geliştirdik. Kavisli taşıma askı
takımı, her iki omuzda ve belde maksimum rahatlık sağlarken vücudun ağırlık merkezi ile aynı doğrultuda yük
dağılımını rahat ve güvenli bir şekilde iyileştirir. Kullanım konforuna verilen bu öneme rağmen en zorlu ortamların
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Avantajlar
etkisini asgariye indirmek için mevcut en sağlam ve dayanıklı malzemelerin seçilmesinden ödün verilmediği
hususunda içiniz rahat olabilir.

Entegre hortumlar
Takılma ve dolanma riskini azaltmak için hem orta basınçlı hava beslemesi hem de gösterge hortumları taşıma
kafesine entegre edilmiştir; bu da kapalı alanlara girerken ve bu alanlarda çalışırken daha fazla güvenlik
ve emniyet sağlamaktadır. Göstergeye erişimle ilgili müşteri tercihlerine uygun olarak bu hortumların bir
taraftan diğer tarafa taşınabilmesi özelliğine sahip bu tasarım, ayrıca her bir hortumun değiştirilmesini de
kolaylaştırmaktadır.

Sistem parçaları
Dräger FPS 7000

D-13666-2010

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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Aksesuarlar
Dräger Basınçlı Hava Solunum Tüpleri

D-36356-2021

Lider teknoloji ve gelişmiş malzemeler kullanılarak tasarlanan
Dräger tüplerimizi, solunum koruması gereken her uygulamada
kullanabilirsiniz. Size karbon kompozitten çelik tüplere kadar geniş
bir yelpaze sunuyoruz. Tüplerin haﬁﬂiğinden ve Sınırsız Ömürlü (NLL)
performanslarından özellikle fayda sağlarsınız.

Dräger PSS Akciğer Otomatik Oksijen Valﬁ (LDV)

ST-149-2000

Solunum Cihazının giyilmesi gerektiği zamanlarda, en aşırı uygulamalara
uygundur: Kompakt ve sağlam tasarımı ve mükemmel pnömatik
performansı ile Dräger PSS Akciğer Otomatik Oksijen Valﬁ (LDV), her
zaman ihtiyacınız olan havayı size sağlar.

LDV tutucusu

D-4268-2010

Kullanıcının gereksinimlerine uyacak şekilde çok yönlü LDV tutucusu,
Dräger PSS® ve Dräger PAS® serisine takılabilir ve LDV'ye göre
tasarlanan kolay kullanımlı, güvenli bir konnektör içerir.

ASV'li Havayolu Kemeri manifoldu

ST-6184-2007

Harici havadan BSC havasına ve BSC'den harici havaya tam otomatik
geçiş. Kullanıcıya kesintisiz bir hava beslemesi sunar.
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Aksesuarlar
İkincil Kaynak Hortumu

ST-6183-2007

Acil durum kurtarma senaryolarında kullanım esnekliği sağlamak için
omuza ve bele monte edilebilen ikincil kaynak hortumları yelpazesi.

Dräger PSS Kurtarma Başlığı

ST-6201-2007

İtfaiyeciler, bu dünyadaki en zorlu koşullarla yüzleşirler ve diğerlerini bu
ortamlardan kurtarmakla görevlidirler; Dräger PSS Kurtarma Başlığı,
profesyonellerin hayat kurtarmalarına yardımcı olur.

Dräger Bodyguard® 1000

D-38263-2015

Giyen kişinin hareketsiz veya zor bir durumda kalması durumunda takımı
uyararak hayat kurtarmak için tasarlanmış olan Dräger Bodyguard® 1000,
en kötü çevresel koşullarda bile hızlı ve etkili tanınmayı sağlamak üzere
net ve ayırt edilebilir sinyaller ve alarmlar gönderir.

Dräger Bodyguard® 1500

D-57238-2012

Dräger Bodyguard® 1500, potansiyel tehlikeli durumlarda kullanıcının
güvenliğini artıran otomatik kablosuz PASS sistemidir. Sistem, kolay ayırt
edilebilen görsel ve sesli uyarı sinyalleri üreterek dikkati tehlikedeki ekip
arkadaşına çeker ve basınç göstergesinden PASS cihazına kablosuz veri
iletimi sağlar.
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İlgili Ürünler
Dräger PSS® AirBoss

D-0915-2019

Dräger PSS ® AirBoss, sınıfındaki en iyi ergonomiyi sunar ve
yangınla mücadeleye yönelik en haﬁf solunum cihazlarından biridir.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki itfaiyecilerden öğrenilen derslerin yanında
teknolojideki en güncel yenilikler, daha kolay ve uzun süre solumanız için
daha da güvenli ve temiz bir BSC sistemi tasarlamamızı sağladı.

Dräger PSS® 4000

D-38071-2015

Dräger PSS® 4000, itfaiyeciler için en haﬁf profesyonel bağımsız
solunum cihazlarından biridir. Konfor ile olağanüstü pnömatik
performansı birleştiren bu BSC, basitliğin ve kullanım kolaylığının önemli
olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Haﬁf ancak sağlam ve giymesi
kolay olan PSS® 4000, olağanüstü solunum koruması sağlar.
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Teknik Veriler
Dräger PSS® 3000 Pnömatik Gösterge
Ağırlık Kg (arka plaka & askı takımı)

2,70

Boyutlar mm (Y x G x D)

590 x 290 x 160

Giriş basıncı (bar)

0 – 300

Nominal 1. kademe çıkış basıncı

7,5

1. kademe çıkış debisi (l/dak)

>1.000

LDV çıkış debisi (l/dak)

>400

Düdük etkinleştirme basıncı (bar)

50 – 60 bar

Düdük ses seviyesi (dBA)

>90

ADSU ana alarm

Yok

Onaylar
Solunum Cihazı

EN 137 2006 Tip 2

Sipariş Bilgileri
PSS® 3000 göstergeli

33 57 794

PSS® 3000 göstergeli sabit LDV

33 58 906

PSS® 3000 göstergeli Chargair

33 58 657

PSS® 3000 TX göstergeli

33 60 984

PSS® 3000 TX Gösterge sabit LDV

33 60 985

PSS® 3000 BG1500

33 60 987

PSS® 3000 BG1500 Sabit LDV

33 60 988

PSS® 3000 BG1500 Chargair

33 60 989

PSS® 3000 TX Gösterge, Chargair

33 60 986

FPS® 7000 Yüz maskesi

talep üzerine temin edilebilir

Artı akciğer otomatik oksijen valﬁ (LDV)
Normal Talep (N)

33 50 501

Takmalı (A)

33 38 700

M45 (AE)

33 38 706

ESA

33 51 302

Normal Talep (N) 1,75 m (sadece kurtarma için)

33 50 606

Akciğer otomatik oksijen valﬁ tutucusu
N/ESA

33 57 526

AE

33 57 528

A

33 57 527

Dräger Tüpler

talep üzerine temin edilebilir

Aksesuarlar
İkinci orta basınç kombine konnektör

33 58 868

İkincil besleme hortumu dişi

33 58 867

İkincil besleme hortumu erkek

33 58 869

Otomatik geçiş valﬁ (ASV)

talep üzerine temin edilebilir

PSS® Kurtarma başlığı

33 54 982

Dräger Bodyguard® 1000

talep üzerine temin edilebilir
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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

TÜRKİYE

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

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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