
Dräger FPS®-COM 7000
Jednostka komunikacyjna

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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Zaczep Clip-On

– Szybkie i łatwe przypinanie  

i odpinanie jednostki COM

Elastyczna słuchawka typu 

„gęsia szyja”

– Umożliwia uzyskanie optymalnej 

czystości dźwięku

Komora baterii

–   Urządzenie zasilane  

jest dwiema bateriami  

AA i wyłącza się  

automatycznie, gdy  

nie jest używane

Dwa wzmacniacze głosu

–   Wysoka jakość dźwięku

Dwa głośniki uszne

–   Dwukanałowy dźwięk 

ułatwiający komunikację

Duży przycisk PTT (naciśnij i mów)

– Łatwy dostęp do radiotelefonu

Przełącznik grup

– Zarządzanie grupami rozmówców
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Do akcji w najcięższych warunkach

Aparaty oddechowe używane są podczas akcji, w których panują skrajnie ciężkie warunki: gęsty dym i hałas,
które nie tylko są źródłem stresu, ale też znacznie utrudniają wszelkie formy komunikacji. Sytuacja dodatkowo
się komplikuje, gdy konieczne jest noszenie kombinezonów ochrony przeciwchemicznej, ponieważ tego typu
wyposażenie ogranicza możliwość ruchu i tłumi głos. Jednostka komunikacyjna Dräger FPS-COM 7000
w połączeniu ze sprawdzoną maską pełnotwarzową Dräger FPS 7000 służy właśnie do tego typu zastosowań.

Członkowie zespołu czysto i wyraźnie słyszą każde słowo z przekazywanych im komunikatów.

Tłumienie hałasu pozwalające uzyskać optymalną jakość głosu

Nowatorski cyfrowy system redukcji hałasu automatycznie tłumi wszelkie dźwięki z otoczenia, tak by
transmitowany był tylko głos. W szczególności odfiltrowywane są odgłosy związane z oddychaniem, przez co nie
są one przekazywane do wzmacniacza głosu ani radiotelefonu. W funkcję tę wyposażone są także wbudowane
głośniki umożliwiające bezpośrednią interakcję z rannymi czy członkami zespołu bez sprzętu łączności radiowej.

Bezprzewodowe połączenie z dowódcą akcji

Każda jednostka Dräger FPS-COM 7000 wyposażona jest w przycisk PTT (naciśnij i mów) służący do obsługi
opcjonalnego radiotelefonu. Radiotelefon można obsługiwać, naciskając tylko jeden przycisk. Do podłączenia
radiotelefonu należy użyć przewodu lub komunikacji Bluetooth. Ta druga opcja eliminuje konieczność użycia
kabli, których splątanie mogłoby utrudniać komunikację.

Komunikacja z zespołem i swoboda rąk

Jednostka komunikacyjna FPS-COM 7000 umożliwia szybką i skuteczną komunikację między członkami grupy
lub różnymi grupami. W tym celu nie trzeba naciskać żadnego przycisku. W rezultacie poziom bezpieczeństwa
poprawia się, ponieważ nic nie rozprasza uwagi uczestników akcji. Funkcja aktywacji głosowej zapewnia
także komunikację w trybie pełnego dupleksu. Oznacza to, że można mówić i słuchać w tym samym czasie,
identycznie jak w przypadku zwykłego telefonu.

Jeśli na grupę przypada tylko jeden radiotelefon, system umożliwia automatyczny transfer otrzymywanych
instrukcji do maksymalnie 10 członków zespołu za pośrednictwem łączności krótkofalowej. Oznacza to, że tylko
jeden członek zespołu musi być wyposażony w radiotelefon, aby pozostałe osoby były niezwłocznie informowane
o rozwoju akcji.

Prosta obsługa i indywidualne opcje konfiguracji

Jednostka komunikacyjna Dräger FPS-COM 7000 została opracowana z myślą o ergonomice i intuicyjnej
obsłudze. Informacja o ustawionej grupie radiowej przekazywana jest przez słuchawki. Dodatkowo, różne
tony alarmów ostrzegają o niskim stanie naładowania akumulatorów lub przekroczeniu zasięgu komunikacji
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z zespołem. Opcjonalne oprogramowanie udostępnia liczne opcje konfiguracji pozwalające dostosować system
do konkretnych warunków i metod działania. Można na przykład zdefiniować liczbę grup.

Wbudowany przełącznik pozwala na przełączanie się pomiędzy maksymalnie siedmioma grupami podczas akcji.

Wytrzymałość i wyważona konstrukcja

Wytrzymałą jednostkę komunikacyjną można bez problemu połączyć z Dräger FPS 7000. Solidna konstrukcja
jednostki Dräger FPS-COM 7000 zapewnia ochronę nawet przed silnymi uderzeniami i wstrząsami. Urządzenie
jest odporne na skrajne temperatury, ma klasę ochrony IP67. Dodatkowo, jednostka FPS-COM 7000
jest wodoodporna i łatwa w czyszczeniu po użyciu. Równomierny rozkład ciężaru urządzenia zapobiega
nadwyrężeniu mięśni karku i zwiększa komfort noszenia, nie ograniczając zdolności ruchowej ani pola widzenia.

Elastyczność na każdym etapie akcji

Dzięki łatwemu w obsłudze zatrzaskowemu połączeniu, jednostkę komunikacyjną Dräger FPS-COM 7000
można zamocować i zdjąć, wykonując zaledwie kilka ruchów, w ciągu paru sekund. Użycie specjalnych narzędzi
nie jest konieczne. Pozwala to uzyskać większą elastyczność, jeśli chodzi o użytkowanie jednostki z różnymi
maskami – wystarczy zdjąć zaślepkę ochronną. W rezultacie nie trzeba wyposażać każdej maski pełnotwarzowej
w oddzielną jednostkę komunikacyjną. Prosta konstrukcja i umieszczenie mikrofonu za uszczelnieniem
twarzowym ułatwia konserwacją i czyszczenie urządzenia.
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Dräger FPS-COM 7000 – komunikacja w trakcie misji

Cyfrowa redukcja szumów gwarantuje skuteczną komunikację i zwiększa bezpieczeństwo w miejscu wypadku.
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Dräger FPS® 7000

Nowa seria pełnotwarzowych masek Dräger FPS® 7000 ustanawia
nowe standardy bezpieczeństwa i komfortu noszenia. Dzięki ulepszonej
ergonomii oraz dostępności w różnych rozmiarach maska ta oferuje
szerokie pole widzenia oraz bezpieczne i komfortowe dopasowanie.
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Dräger C-C440

Jednostka sterująca z dużym przyciskiem PTT (naciśnij i mów) do
łatwej obsługi nadajnika radiowego. Wytrzymała, solidna konstrukcja
spełniająca wymagania standardów IP67 / MIL-STD-810G. Specjalnie
zaprojektowana do zastosowań z użyciem kombinezonów ochrony
przeciwchemicznej. Dostępne wersje ATEX.
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Dräger C-C550

Jednostka sterująca do nadajnika taktycznego ze zintegrowanym
głośnikiem i mikrofonem. Może być podłączona do wielu
modeli odbiorników, a jej solidna konstrukcja ma dopuszczenia
IP67/MILSTD-810G. Możliwość niezależnego użycia z odbiornikiem
radiowym (także bez podłączonego zestawu słuchawkowego). Łatwa
obsługa dzięki dwóm przyciskom PTT. Dostępne wersje ATEX.
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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

Zaprojektowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Aparat
oddechowy Dräger PSS® 7000 to milowy krok w nieustannym rozwoju
aparatów oddechowych dla profesjonalnych strażaków.

Akcesoria
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Różne opcje interfejsów radiowych do jednostki Dräger FPS®-COM
7000

Różne opcje interfejsów radiowych przeznaczone do konkretnych
zastosowań.
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Nakładka ochronna do jednostki Dräger FPS®-COM 7000

Na czas nieużywania jednostki Dräger FPS®-COM 7000 maskę można
wyposażyć w nakładkę ochronną, dzięki czemu będzie stale gotowa do
użytku.
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Rama montażowa do jednostki Dräger FPS®-COM 7000

Rama montażowa jest niezbędna, by zamocować do maski twarzowej
jednostkę Dräger FPS®-COM 7000 wraz z nakładką ochronną. Rama
dostępna jest w dostarczanym zestawie.
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Oprogramowanie C7 do konfiguracji jednostki Dräger FPS®-COM
7000

Oprogramowanie konfiguracyjne pozwala wybrać różne ustawienia
w zależności od akcji gaśniczej, np. liczbę brygad czy sposób działania
przycisku PTT.

Powiązane produkty
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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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Dopuszczenia EN 136 klasa 3 EN 137 typ 2
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: Klasa I, kat. 1, grupy A-D T3/T4
CE 2004/108/WE, 1999/5/WE, 94/9/WE

Klasa ochrony IP67
Waga 340–400 g, w zależności od wariantu (bez baterii)
Częstotliwości systemów bezprzewodowych 863 – 865 MHz lub 902 – 928 MHz

(w zależności od planu wykorzystania częstotliwości)
Moc nadajnika 10 mW
Zasięg radiowy ok. 100 m na przestrzeni otwartej, ok. 30 m w budynkach
Liczba grup rozmówców możliwość konfiguracji, maks. 10 na jedno urządzenie
Typ komunikacji aktywowana głosowo, tryb dupleksu
Baterie 2 x bateria AA
Czas pracy ok. 8 godz. (w zależności od aktywności połączeń)
Warunki otoczenia podczas przechowywania od -15 do +25 °C, 700 – 1300 hPa, 10 – 95 % wilg. wzgl.

Informacje zamówieniowe

FPS®-COM 7000 Nr katal.

Dräger FPS®-COM 7000 R 61 100
Dräger FPS®-COM 7000 z maską
nadciśnieniową

R 61 300

Dräger FPS®-COM 7000 z maską
podciśnieniową

R 61 350

Opcje połączeń radiotelefonów Nr katal.
Kabel uniwersalny (4-pinowy) Zgodny z ponad 350 wersjami

radiotelefonów z użyciem zewnętrznych
urządzeń PTT

R 61 510

Przewód prosty WARIS Zgodny z różnymi radiotelefonami Motorola
ze złączem WARIS

R 61 520

Przewód prosty JEDI Zgodny z różnymi radiotelefonami Motorola
ze złączem JEDI

R 61 530

Przewód prosty GCAI/Mototrbo Zgodny z różnymi radiotelefonami Motorola
ze złączem GCAI/Mototrbo

R 61 540

Przewód prosty Entel Zgodny z radiotelefonami Entel HT983
i HT981

R 61 560

Przewód prosty Sepura STP/RAC Zgodny z radiotelefonami Sepura STP
8000/9000

R 61 570

Moduł Bluetooth: Cassidian/Airbus Zgodny z radiotelefonami Cassidian/Airbus
TPH 900 z obsługą Bluetooth

R 61 420

Moduł Bluetooth: Selex Zgodny z radiotelefonami Selex Puma T3
ATEX z obsługą Bluetooth

R 61 430

Moduł Bluetooth: Harris XG-100P Zgodny z radiotelefonami XG-100P
z obsługą Bluetooth

R 61 480

Moduł Bluetooth: SEPURA STP 8000 Zgodny z radiotelefonami Sepura
STP 8000/9000 z obsługą Bluetooth

R 61 460

Moduł Bluetooth: Motorola MTP 6000 Zgodny z radiotelefonami Motorola
MTP 6000 z obsługą Bluetooth

R 61 490
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Moduł Bluetooth: Motorola APX Zgodny z radiotelefonami Motorola APX
z obsługą Bluetooth

R 61 450

Moduł Bluetooth: Motorola DP 4xx1e Zgodny z radiotelefonami Motorola
DP 4xx1e z obsługą Bluetooth

R 61 410

Akcesoria Nr katal.
Oprogramowanie konfiguracyjne C7
z kablem do aktualizacji

R 61 320

Uchwyt przyłącza PE/ESA R 61 150
Uchwyt przyłącza P/RA R 61 250
Zaślepka ochronna R 61 130
Dodatkowa słuchawka prawa R 61 180
Dodatkowa słuchawka lewa R 61 170
Zabezpieczenie kabli przed wysoką
temperaturą

Tuleja zabezpieczająca kabel radiotelefonu
przed działaniem wysokiej temperatury.
Uchwyt prowadzenia kabla na aparacie
oddechowym.

33 51 747

Pętle montażowe Do mocowania aparatu oddechowego 33 37 088
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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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