
Dräger FPS® 7000
Maska pełnotwarzowa

Seria pełnotwarzowych masek Dräger FPS® 7000 wyznacza nowe
standardy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Dzięki ulepszonej
ergonomii oraz dostępności w różnych rozmiarach maska ta oferuje
szerokie pole widzenia oraz bezpieczne i komfortowe dopasowanie.
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Duży wizjer (kąt 180°)
 – Optymalna widoczność podczas pracy
 – Materiał: poliwęglan (opcjonalnie 

dostępny model z powłoką)

Bezpieczne i wygodne dopasowanie
 – Podwójna linia uszczelniająca  
z potrójną fałdą doszczelniającą

 – Zwiększona ochrona  
i dobre przyleganie do  

różnych kształtów twarzy  
dzięki trzem rozmiarom  

maski

5-punktowa uprząż/adapter
 – Proste zakładanie i zdejmowanie

 – Dostępny model z adapterem  
S-ix/Q-ix do stosowania  

w połączeniach maska-hełm

Wytrzymałe przyłącze
 – Zgodność i bezpieczne stosowanie 

z iltrami Rd40, urządzeniami 
iltrowentylacyjnymi, niezależnymi 
aparatami oddechowymi i systemami 
wężowymi Wbudowane akcesoria 

 – Możliwość dodania wbudowanego 
systemu komunikacyjnego lub wskaźnika 

ciśnienia resztkowego (HUD)



Zalety
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Pole widzenia i korpus maski

Nowoczesna maska pełnotwarzowa Dräger FPS 7000 wyposażona jest w duży, zapobiegający zniekształceniom
obrazu wizjer z poliwęglanu oferujący wyjątkowo szerokie pole widzenia, także w trudnych sytuacjach. Wizjer
dostępny jest z różnymi powłokami oraz dzięki dobremu obiegowi powietrza nie zachodzi mgłą. Podwójna linia
uszczelniająca z potrójną fałdą doszczelniającą oferują ochronę i bezpieczne przyleganie do niemal wszystkich
kształtów twarzy. Korpus maski z hipoalergicznego silikonu lub EPDM zapewnia wysoki komfort noszenia
i dostępny jest w trzech rozmiarach.

Dopasowanie

Maska pełnotwarzowa Dräger FPS 7000 charakteryzuje się doskonałym dopasowaniem. Ergonomiczne pasy
nagłowne i podwójna linia uszczelniająca zapewniają bezpieczne i wygodne dopasowanie do wszystkich
kształtów twarzy. Pasy nagłowne w masce Dräger FPS 7000 umożliwiają także ich łatwe i szybkie zakładanie
i zdejmowanie.

Kombinacja maska-hełm

Opracowane specjalnie z myślą o Dräger FPS 7000 adaptery S-fix i Q-fix zapewniają wysoki poziom
bezpieczeństwa osobom używającym maski w połączeniu z hełmem. W przypadku np. połączenia
Dräger HPS 7000 z nową maską pełnotwarzową opcjonalne, opatentowane przyłącze Dräger Q-fix zapobiega
przypadkowemu rozłączeniu.

Modułowa konstrukcja

Dräger przywiązuje szczególną uwagę do potrzeb naszych klientów. Maska pełnotwarzowa Dräger FPS 7000
jest nie tylko bezpieczniejsza i wygodniejsza, ale wyposażono ją także w opcje o większej elastyczności, niż
w poprzednich modelach. Dodatkowo Dräger oferuje modele wykonane z różnych materiałów i w różnych
rozmiarach, dostosowane do konkretnych wymagań.

Wbudowane akcesoria

Systemy komunikacyjne Dräger FPS-COM 5000 i Dräger FPS-COM 7000 są optymalnie dostosowane do
konstrukcji i ergonomii maski. Dostępne są różne moduły systemu dostosowane do konkretnych potrzeb, co
pozwala wybrać optymalne rozwiązanie dla każdego typu komunikacji w terenie. W maskę można wbudować
proste w użyciu: radiotelefon, wzmacniacz głosu lub wyświetlacz Head-up-Display (HUD).

Zintegrowany system

Dzięki możliwości wyboru maski z różnymi przyłączami i systemami noszenia, jak taśmy nagłowne czy adaptery
do hełmu, można stworzyć wygodny w użyciu system składający się z hełmu, maski i systemu oddechowego
(aparat oddechowy na sprężone powietrze, aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem lub filtr).



Komponenty systemu
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 to jeden z najlżejszych, profesjonalnych aparatów
oddechowych. Łączy komfort i wyjątkowe właściwości pneumatyczne,
dzięki swojej konstrukcji idealnie nadaje się do zastosowań, gdzie
łatwość użytkowania ma kluczowe znaczenie. Mimo niewielkiej wagi
PSS® 4000 jest wytrzymały, można go szybko założyć. Zapewnia
doskonałą ochronę dróg oddechowych.
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Dräger PSS® 5000

Niezależny aparat oddechowy Dräger PSS® 5000 to wysokowydajne
urządzenie dla profesjonalnych strażaków. Dzięki połączeniu
zaawansowanej ergonomii z szerokim zakresem konfigurowalnych opcji,
Dräger PSS® 5000 zapewnia użytkownikowi komfort i wszechstronność
oraz spełnia wszystkie wymogi ratowników, gdy wymagana jest ochrona
oddechowa.
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Dräger PSS® 7000

Stworzony przez profesjonalistów dla profesjonalistów – aparat
oddechowy PSS® 7000 Dräger to ważne osiągnięcie w ramach naszych
starań ciągłego doskonalenia urządzeń oddechowych dla straży
pożarnej.
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Dräger PAS® AirPack 1

Zaprojektowany przy użyciu wiodących technologii i materiałów, aparat
wężowy przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach jest idealny
do stosowania w sytuacji, gdzie niezbędne jest dłuższe korzystanie
z powietrza oddechowego. Czyszczenie zbiorników na chemikalia,
rozlanych toksycznych substancji lub niektóre zadania podczas pracy
na instalacjach przybrzeżnych są teraz łatwiejsze i wygodniejsze przy
stosowaniu Dräger PAS® AirPack 1.



Komponenty systemu
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Dräger Bodyguard® 7000

Urządzenie Dräger Bodyguard® 7000 to elektroniczna jednostka
monitorująca zapewniająca stałe monitorowanie informacji osobistych
oraz statusu operacyjnego niezależnych aparatów oddechowych
Dräger PSS® 7000 oraz PSS® 5000.

D
-2

87
95

-2
01

5

Dräger FPS®-COM 5000

Ponieważ w nagłych wypadkach nie ma miejsca na nieporozumienia:
jednostka komunikacyjna Dräger FPS®-COM 5000 została opracowana
specjalnie z myślą o masce pełnotwarzowej Dräger FPS® 7000 i
zapewnia skuteczną komunikację z użyciem wzmacniacza głosu lub
radiotelefonu, także w skrajnie trudnych warunkach.
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Dräger FPS®-COM 7000

Jednostka komunikacyjna FPS®-COM 7000 umożliwia komunikowanie
się użytkowników aparatów oddechowych w trakcie akcji, z zachowaniem
swobodnych rąk. Jakość głosu jest doskonała dzięki usunięciu wszelkich
szumów i zakłóceń.
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Dräger C-C440

Jednostka sterująca z dużym przyciskiem Push-To-Talk do łatwej
obsługi nadajnika radiowego. Wytrzymała i odporna konstrukcja ma
dopuszczenia IP67 / MIL-STD-810G. Specjalnie zaprojektowana do
zastosowań z użyciem kombinezonów ochrony przeciwchemicznej.
Dostępne wersje ATEX.
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Dräger Prestor 5000

Prestor 5000 to opracowane przez Dräger wysokowydajne urządzenie
do badania szczelności, a co za tym idzie – bezpieczeństwa
pełnotwarzowych masek oddechowych. Automatyczny program testowy
pozwala szybciej i wygodniej przeprowadzać inspekcje większej liczby
masek.
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Filtry Dräger X-plore® Rd40

Filtry ochrony oddechowej Dräger od lat są synonimem doświadczenia
i bezpieczeństwa na całym świecie. Są one wykorzystywane w
przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym, stoczniowym, metalurgicznym
i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Przeznaczone do
skutecznego i niedrogiego usuwania wszelkich zanieczyszczeń z
powietrza służącego do oddychania.
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Dräger HPS® 7000

Hełm strażacki Dräger HPS® 7000 cechuje się nowoczesnym, sportowo-
dynamicznym wyglądem i ergonomicznym kształtem, a użyte elementy
sprawiają, że jest to rozwiązanie wszechstronnego zastosowania.
Zapewnia optymalny poziom ochrony podczas każdej akcji.



Akcesoria
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Dräger FPS-Box

Nowe, bezpieczne opakowanie do przenoszenia i przechowywania
masek Dräger FPS 7000 można (z użyciem dodatkowego uchwytu
ściennego) umieścić w określonym miejscu lub nosić ze sobą.
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Opakowania transportowe Mabox I + II

Zamiast w torbie, maski pełnotwarzowe Dräger mogą być
przechowywane i przenoszone w opakowaniu Mabox I lub Mabox II.
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Torba na maskę Protex

Maski Dräger FPS® 7000 można przechowywać także w torbie „Protex”.
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Chusteczki do wycierania DAISYquick

Chusteczki czyszczące do łatwego usuwania zabrudzeń bez niszczenia
maski.



Akcesoria
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Zestaw do okularów

Maskę Dräger FPS® 7000 można łatwo wyposażyć w zestaw do
okularów korekcyjnych.
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Płyn zapobiegający parowaniu „klar-pilot”

Specjalny płyn zapobiegający parowaniu, do wizjerów i okularów
w maskach, doskonale sprawdza się nawet w przypadku skrajnych
różnic temperatur.
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Żel zapobiegający parowaniu „klar-pilot”

Specjalny żel zapobiegający parowaniu, do wizjerów i okularów
w maskach, doskonale sprawdza się nawet w przypadku skrajnych
różnic temperatury.
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Wyświetlacz Dräger FPS® 7000 Head-up Display (HUD)

Jedną z wielu zalet maski FPS® 7000 jest możliwość wyposażenia jej w
wyświetlacz Head-up-Display. Wyświetlacz HUD znajduje się zawsze
w zasięgu wzroku i umożliwia łatwe monitorowanie zawartości butli bez
konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez użytkownika.
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Osłona spawalnicza FPS® 7000

Osłona spawalnicza Dräger FPS® 7000, użyta w połączeniu z maską
pełnotwarzową i odpowiednimi filtrami, pozwala bezpiecznie wykonywać
prace spawalnicze. Zestaw składa się z osłony i adaptera do mocowania
dostępnych na rynku dodatkowych paneli i ochronnych filtrów
spawalniczych zgodnie z normą DIN EN 166. Bez adaptera osłona
pasuje do wizjerów w formacie 4,5" x 5,25".

Adapter do osłony spawalniczej

Adapter do osłony spawalniczej Dräger pozwala zamocować do niej
dostępne na rynku dodatkowe panele oraz filtry ochronne zgodne z
normą DIN EN 166.

Powiązane produkty
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Dräger FPS® 7000 RP

Maska pełnotwarzowa Dräger FPS® 7000 wyposażona w złącze RP
umożliwiające podłączenie do aparatu oddechowego o zamkniętym
obiegu Dräger PSS® BG 4 plus zapewnia maksymalny poziom
bezpieczeństwa górników i strażaków.



Powiązane produkty
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Dräger Panorama Nova®

Maska oddechowa Panorama Nova® spełnia najwyższe standardy w
zakresie ochrony, szczelności oraz jakości. Używana na całym świecie
od dekad, ta maska pełnotwarzowa oznacza absolutną niezawodność
ochrony dróg oddechowych i oczu.
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Dräger Panorama Nova® RP

Substancje niebezpieczne i gazy toksyczne to dla górników i strażaków
jedne z największych zagrożeń. Praca w takim środowisku wymaga
stosowania sprzętu oddechowego, na którym można całkowicie
polegać. W połączeniu z aparatem oddechowym o zamkniętym obiegu
Dräger PSS® BG 4 plus, maska pełnotwarzowa Panorama Nova® RP
zapewnia maksymalny komfort oddychania i noszenia nawet podczas
długotrwałego użytkowania.
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Korpus maski Wygodny w noszeniu, hipoalergiczny i elastyczny silikon lub
EPDM (przebadany dermatologicznie)

Pasy nagłowne 5-punktowe pasy nagłowne z dużą powierzchnią przylegania z tyłu
głowy lub z siatką na włosy

Kombinacja maska-hełm 2-punktowe przyłącze Dräger HPS 7000 z przyłączem Dräger
Q-fix (z przyciskiem bezpieczeństwa) lub Dräger S-fix (bez
przycisku bezpieczeństwa)

Rozmiar Korpus maski w trzech rozmiarach (S, M i L) kompatybilnych
z maską wewnętrzną w trzech różnych rozmiarach

Wizjer Wizjer z poliwęglanu dostępny z trzema różnymi powłokami
Przyłącze P, RA, ESA, PE
Waga Około 600 g (w zależności od wersji)
Dopuszczenia EN 136 klasa 3, EN 137 typ 2,

DIN 58610 (MHK),
NIOSH (wybrane wersje)

Informacje zamówieniowe

ZESTAWIENIE NUMERÓW CZĘŚCI*

Seria Dräger FPS 7000*

Przyłącze Materiał Rozmiar
(maska / maska
wewnętrzna)

Wizjer Adaptery Numer części

EPDM M2 PC EPDM R 56 310RA
EPDM S1 PC EPDM R 56 502
EPDM L2 PC EPDM R 56 503
EPDM M2 Pcaf EPDM R 56 305
EPDM M2 PC S-fix R 56 425
Silikon M2 PC Si R 56 332
EPDM M2 PC EPDM R 56 426PE
EPDM S1 PC EPDM R 56 514
EPDM L2 PC EPDM R 56 515
EPDM M2 PC S-fix R 56 427
EPDM M2 PC EPDM R 56 307ESA
EPDM S1 PC EPDM R 56 516
EPDM L2 PC EPDM R 56 517
EPDM M2 PC EPDM R 56 200P
EPDM S1 PC EPDM R 56 249
EPDM L2 PC EPDM R 56 300
EPDM M2 PC S-fix R 56 309
EPDM S1 PC S-fix R 56 505
EPDM L2 PC S-fix R 56 506
EPDM M2 PC Si R 56 331

*Dostępne są także wersje dodatkowe. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania dodatkowych informacji.
PC – poliwęglan; PCaf – wizjer poliwęglanowy z powłoką zapobiegającą parowaniu; PCas – wizjer poliwęglanowy z powłoką
zapobiegającą zarysowaniom; Si – silikon;
S-fix – połączenie maska-hełm ze standardowym przyłączem



Informacje zamówieniowe
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Akcesoria:
Wyświetlacz Dräger FPS® 7000 Head-up Display (HUD) 33 56 555
Dräger FPS®-Box R 56 380
Torba na maskę Protex R 54 939
Opakowanie transportowe Mabox I R 53 680
Opakowanie transportowe Mabox II R 54 610
Zestaw do okularów R 56 230
Chusteczki do wycierania DAISYquick R 54 134
Żel zapobiegający parowaniu „klar-pilot” R 52 560
Płyn zapobiegający parowaniu „klar-pilot” R 52 550
Osłona spawalnicza FPS® 7000 R 58 707
Adapter do osłony spawalniczej R 57 308
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
.

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68
.
BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50
.

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
Tel +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10
.

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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