
Dräger PSS® 7000
Niezależne aparaty oddechowe

Zaprojektowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Aparat
oddechowy Dräger PSS® 7000 to milowy krok w nieustannym rozwoju
aparatów oddechowych dla strażaków.
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Mocne i wytrzymałe sprzączki  
ze stali nierdzewnej

Szybkie rozpinanie pasów 
naramiennych i pasa biodrowego

3-punktowa regulacja wysokości

Moduł zasilający

Duże, zintegrowane uchwyty transportowe

Obrotowy i przesuwający się pas biodrowy

Dräger Bodyguard 7000
urządzenie ostrzegawcze

Lekki stelaż wzmocniony
włóknem węglowym

Węże zintegrowane
w stelażu

Moduł ciśnieniowy

Reduktor 1. stopnia
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Kompletny i nowoczesny osobisty system bezpieczeństwa

Zalety:

‒ Gotowy do pracy w trybie telemetrii z systemem Dräger PSS® Merlin®;
‒ Dostępny ze standardowym manometrem mechanicznym, manometrem Tx z urządzeniem Dräger

Bodyguard® 1500 lub urządzeniem Bodyguard® 7000 do monitorowania elektronicznego;
‒ Wygodna i jednocześnie bardzo wytrzymała wyściółka pasów naramiennych i pasa biodrowego wykonana z

materiału o dużej przyczepności, który zapobiega ich przesuwaniu się;
‒ Obrotowy i przesuwający się w pionie pas biodrowy;
‒ 3-punktowa regulacja wysokości;
‒ Węże oddechowe zintegrowane w stelażu;
‒ Odblaskowe i fotoluminescencyjne ochraniacze węży zwiększające widoczność;
‒ Mechanizm spustowy pneumatyki, pasów naramiennych oraz pasa biodrowego ułatwia serwisowanie i

konserwację;
‒ Opcjonalne szybkozłącze butli powietrznych umożliwia ich szybką wymianę w terenie lub w warsztacie.

System nośny z regulacją wysokości

Dräger PSS 7000 zaprojektowano z myślą o maksymalnej wygodzie i stabilności podczas użytkowania
w trudnych warunkach panujących na miejscu pożaru. Sztywne mocowanie pasów do stelaża o 3-
punktowej regulowanej wysokości, zaawansowane materiały pasów i obrotowy pas biodrowy sprawiają, że
Dräger PSS 7000 pozostaje w stałej pozycji bez względu na wykonywane zadanie.

Wyjątkowo wytrzymały materiał pasów

Dräger PSS 7000 wykorzystuje nowy materiał pasów zaprojektowany specjalnie z myślą o obciążeniach, na
jakie niemal codziennie będą narażać go strażacy. Odporne na zużycie sprzączki ze stali nierdzewnej oraz pasy
z mieszanki włókien aramidowych o długiej żywotności sprawiają, że idealnie nadaje się do przedłużonego
noszenia i częstego użycia.

Łatwy serwis i prosta konserwacja

W celu ograniczenia do minimum czasu i kosztów serwisu oraz konserwacji aparat PSS 7000 wyposażono w
szereg unikalnych rozwiązań:

‒ Stworzony przez Dräger nowatorski mechanizm pasów „slide and lock” pozwala szybko, łatwo i bez użycia
narzędzi podłączyć pasy naramienne i biodrowy do stelaża oraz je od niego odłączyć.

‒ Szybkozłącze reduktora pierwszego stopnia umożliwia szybki i łatwy montaż oraz demontaż pneumatyki.
‒ Zaciski węża pozwalają na szybkie odłączenie węży od pasów w celu wykonania czyszczenia — bez

konieczności demontażu samych zacisków.
‒ Zamknięte, jednoczęściowe wyścielenia pasów naramiennych i pasa biodrowego nie wchłaniają nadmiernie

wody, redukując czas oczyszczania i suszenia.
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Zintegrowane i uniwersalne prowadzenie węży

Aby zminimalizować ryzyka zaplątania i zapewnić ochronę przed uszkodzeniami fizycznymi, zarówno wąż
manometru, jak i węże dostarczające powietrze zintegrowano w kanałach stelaża Dräger PSS 7000. W kanale
po każdej stronie są prowadzone maksymalnie dwa węże, co pozwala skonfigurować Dräger PSS 7000 zgodnie
z własnymi preferencjami. Możliwe jest także mocowanie węży przy pasie, co sprawia, że PSS 7000 jest jednym
z najbardziej uniwersalnych niezależnych aparatów oddechowych dostępnych na rynku.

Szerokie opcje konfiguracyjne i wyposażenie dodatkowe

Firma Dräger zrewolucjonizowała sposób używania aparatów oddechowych poprzez stworzenie szeregu
opcjonalnych komponentów, które można ze sobą łączyć, aby spełnić konkretne wymagania danego strażaka
bez względu na zadanie. Standardowe funkcje PSS 7000 można uzupełnić o:

‒ Elektroniczną jednostkę monitorującą Dräger Bodyguard 7000,
‒ Urządzenie Dräger Bodyguard 1500 PASS podczas stosowania z manometrem Tx,
‒ Konfigurację dwubutlową,
‒ Szybkozłącze butli (QC),
‒ System szybkiego napełniania ChargAir,
‒ Dodatkowe przyłącza do wykorzystania w celach ratunkowych, dekontaminacji lub użycia z linią powietrzną,
‒ Modem Dräger PSS® Merlin® do zastosowań telemetrycznych,
‒ Kaptur ratunkowy Dräger PSS®,
‒ Pas bezpieczeństwa Dräger PSS®,
‒ I wiele innych dodatków.

Szybkozłącze (QC) Dräger to rewolucyjny, szybko działający system wymiany butli o podwójnym mechanizmie
uszczelniającym – mechanicznym i ciśnieniowym – który zapobiega przypadkowemu odłączeniu butli od aparatu
oddechowego.

‒ Uszczelnienie ciśnieniowe blokuje butlę do aparatu oddechowego, gdy system znajduje się pod ciśnieniem.
‒ Uszczelnienie mechaniczne wymaga podwójnego działania, tzn. ruchu skrętnego i dociskającego, w celu

odłączenia butli od reduktora.

Monitorowanie elektroniczne z Dräger Bodyguard 7000

Dräger PSS 7000 został zaprojektowany w sposób w pełni kompatybilny z popularną na całym świecie
elektroniczną jednostką sygnalizacyjno-ostrzegawczą Dräger Bodyguard 7000 oraz systemem telemetrycznym
PSS Merlin. Kompaktowa budowa Dräger Bodyguard 7000 integruje zasilanie i moduły czujników ciśnienia w
stelażu. Pozwala to uzyskać świetne rozłożenie ciężaru i maksymalną ochronę komponentów. Powiadamianie
w czasie rzeczywistym o głównych parametrach, takich jak czas do gwizdka (oparty na bieżącym poborze
powietrza) i ciśnienie butli, odbywa się przy użyciu lekkiego, elektronicznego manometru i wyświetlacza lub
montowanego wewnątrz maski diodowego wyświetlacza Head-up Display (HUD).
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Informacje te mogą być jednocześnie przesyłane przez modem PSS Merlin do panelu nadzoru wejść
lub tabletu/laptopa Xplore z zainstalowanym oprogramowaniem Dräger Merlin, co dodatkowo poprawia
bezpieczeństwo podczas akcji gaśniczej.

Dräger Bodyguard 7000 w skrócie

‒ Precyzyjne, aktualizowane na bieżąco dane pozostałego powietrza,
‒ Cyfrowe i analogowe wskazania ciśnienia butli,
‒ Czas do gwizdka (oparty na bieżącym poborze powietrza),
‒ Intuicyjna obsługa,
‒ Zintegrowany sygnalizator bezruchu i zagrożenia (PASS),
‒ Ostrzeżenia oraz alarmy wizualne i akustyczne (102–112 dBA),
‒ Łatwa obsługa przyciskami,
‒ Konfigurowalne ustawienia pozwalające dostosować sprzęt do preferencji użytkownika,
‒ Zaawansowany wyświetlacz z przewijanym tekstem,
‒ Automatyczne samotesty i testy systemu,
‒ Dziennik danych z osobistym numerem

Monitorowanie elektroniczne z Dräger Bodyguard 1500

Dräger PSS 5000 może też współpracować z urządzeniem Dräger Bodyguard 1500 – bezprzewodowym
systemem PASS, który zwiększa bezpieczeństwo użytkownika w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. W
sytuacji zagrożenia system zwraca uwagę współpracowników poprzez generowanie czytelnych, wizualnych i
akustycznych sygnałów alarmowych. System jest wyposażony w funkcję bezprzewodowej transmisji danych z
manometru Tx do urządzenia Bodyguard 1500 PASS.

Dräger Bodyguard 1500 w skrócie

‒ Dwie podłużne niebieskie diody zwiększają bezpieczeństwo użytkownika poprzez pokazywanie jego pozycji
w obszarach o słabej widoczności;

‒ Podświetlany manometr Tx bezprzewodowo przesyła dane dotyczące ciśnienia do urządzenia
Bodyguard 1500 PASS oraz opcjonalnego wyświetlacza HUD;

‒ Wizualna sygnalizacja alertów o niskim ciśnieniu na manometrze Tx i urządzeniu Bodyguard 1500 PASS;
‒ Zintegrowany alarm termiczny urządzenia Bodyguard 1500 PASS informuje użytkownika o narażeniu na

wysoką i szybko rosnącą temperaturę;
‒ Odpinane urządzenie Bodyguard 1500 PASS można umieścić na sobie w dowolnym miejscu oraz odpiąć,

aby używać go jako samodzielny system;
‒ Zarówno manometr Tx, jak i Bodyguard 1500 PASS mają funkcję zapisu danych umożliwiającą pobranie

historii zdarzeń.
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Dräger FPS® 7000

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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Butle Dräger na sprężone powietrze

Kompozytowe butle firmy Dräger, zaprojektowane przy użyciu
nowoczesnych technologii i zaawansowanych materiałów, mogą być
stosowane wszędzie, gdzie oddychanie jest utrudnione lub niemożliwe.
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Automat płucny Dräger PSS® (LDV)

Przeznaczony do użytku w skrajnie ciężkich warunkach, gdy konieczny
jest aparat oddechowy: dzięki kompaktowej i wytrzymałej konstrukcji
oraz doskonałemu układowi pneumatycznemu automat płucny
Dräger PSS® (LDV) zawsze dostarcza dokładnie taką ilość powietrza,
jakiej potrzebuje użytkownik.
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Dräger Bodyguard® 1000

Służy do ochrony życia przez alarmowanie zespołu, gdy użytkownik
pozostaje w bezruchu lub grozi mu niebezpieczeństwo. Dräger
Bodyguard® 1000 emituje czytelne sygnały i alarmy w celu szybkiego
i skutecznego rozpoznania, także w najtrudniejszych warunkach.
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Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 to automatyczny bezprzewodowy system
PASS, który zwiększa bezpieczeństwo użytkownika w potencjalnie
niebezpiecznych sytuacjach. W sytuacji zagrożenia system zwraca
uwagę innych poprzez generowanie wyróżniających się wizualnych
i akustycznych sygnałów alarmowych. Jest wyposażony w funkcję
bezprzewodowej transmisji danych z manometru do urządzenia PASS.
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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.
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System Dräger PSS® Merlin®

System telemetryczny Dräger PSS® Merlin® daje precyzyjny wgląd w stan
użytkowników korzystających z wyposażenia oddechowego. Kluczowe
informacje o stanie przesyłane są bezpośrednio pomiędzy stanowiskiem
kontroli wejścia a użytkownikiem. Technologia, która pomaga w sytuacji
zagrożenia, znacznie zwiększa bezpieczeństwo i przyczynia się do
ochrony życia użytkowników aparatów oddechowych.

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 PSS® Safety Belt

Pas Dräger PSS® poprawia poziom bezpieczeństwa w sytuacji
zagrożenia, chroniąc strażaka w trakcie pracy na wysokości przez
zapewnienie odpowiedniej pozycji podczas pracy, ochrony przed
upadkiem i możliwości ratowania się w nagłych przypadkach. Pas można
zintegrować z aparatami oddechowymi Dräger PSS® 5000 i PSS® 7000,
bez konieczności zastosowania dodatkowego pasa.
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Wyświetlacz Dräger FPS® 7000 HUD

Jedną z wielu zalet maski ochronnej FPS® 7000 jest opcja zamontowania
wyświetlacza HUD. Dzięki temu, że zawsze znajduje się w zasięgu
wzroku, wyświetlacz pozwala monitorować zawartość butli bez
konieczności wykonywania żadnych dodatkowych czynności.
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Dräger PAS® ASV

Automatyczny zawór przełączający Dräger (PAS® ASV) pozwala
użytkownikowi podłączyć aparat oddechowy na sprężone powietrze
do zewnętrznego dopływu powietrza, np. sieci dostępnej w zakładzie,
gwarantując jednocześnie, że jeśli zewnętrzny dopływ powietrza
zawiedzie, nastąpi bezpieczne i płynne przejście na zapasowe źródło
powietrza.
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Węże drugiego zasilania

Szereg węży drugiego zasilania do mocowania na ramionach i w
pasie zapewnia elastyczność użytkowania w ratowniczych sytuacjach
awaryjnych.
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 to aparat oddechowy o wysokiej wydajności dla
strażaków. Dzięki połączeniu komfortu z doskonałą wydajnością
pneumatyczną, jego konstrukcja idealnie nadaje się do zastosowań,
gdzie prostota i łatwość użytkowania mają kluczowe znaczenie. Pomimo
niewielkiej wagi aparat ten jest wytrzymały, można go szybko założyć,
a przede wszystkich zapewnia doskonałą ochronę dróg oddechowych.
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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. Łączący zaawansowaną
ergonomię z szerokimi opcjami konfiguracyjnymi Dräger PSS® 5000
zapewnia noszącemu wygodę i uniwersalność wymaganą przez
ratowników, gdy konieczna jest ochrona dróg oddechowych.
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Manometr pneumatyczny
Dräger PSS® 7000

Dräger PSS® 7000 Bodyguard®

Waga kompletnego zestawu z
maską pełnotwarzową Dräger FPS® 7000,
automatem płucnym i butlą kompozytową
Dräger 6,8 l o żywotności 20 lat (kg)

11,7 12,2

Ciśnienie wejściowe (bar) 0–300 0–300
Nominalne ciśnienie wyjściowe
1. stopnia (bar)

7,5 7,5

Przepływ wyjściowy 1. stopnia (l/min) >1.000 >1.000
Ciśnienie aktywacji pneumatycznego
gwizdka ostrzegawczego (bar)

50–60 50–60

Natężenie dźwięku pneumatycznego
gwizdka (dBA)

>90 >90

Główny alarm ADSU nie dotyczy 102–112 dBA mierzone z 250 mm
Baterie (5 x zestaw baterii AA) nie dotyczy >365 godzin normalnego użycia
Temperatura pracy (°C) od -30 do 60°C od -30 do 60°C

Dopuszczenia
Aparat oddechowy EN 137: 2006 typ 2, vfdb 0802 EN 137: 2006 typ 2, vfdb 0802
Kompatybilność elektromagnetyczna nie dotyczy EN 61000-6-2
Emisja promieniowania nie dotyczy EN 61000-6-3

Informacje zamówieniowe

Aparat oddechowy na sprężone powietrze Dräger PSS® 7000 Opis Nr katalogowy

Pas na jedną butlę Dräger PSS® 7000 SCS 33 55 068Przyłącze gwintowane
butli DIN Uniwersalny pas na butlę Dräger PSS® 7000 TCS 33 55 930

Dräger PSS® 7000
Manometr pneumatyczny

Szybkozłącze butli Pas na jedną butlę Dräger PSS® 7000 QC
SCS

33 56 542

Pas na jedną butlę Dräger PSS® 7000
BG 7000 SCS

33 56 551Przyłącze gwintowane
butli DIN

Uniwersalny pas na butlę Dräger PSS® 7000
BG 7000 TCS

33 56 552

Dräger PSS® 7000
Bodyguard® 7000
Przycisk

Szybkozłącze butli Pas na jedną butlę Dräger PSS® 7000
BG 7000 QC SCS

33 56 553

Pas na jedną butlę Dräger PSS® 7000
BG 7000 T SCS

33 56 679Przyłącze gwintowane
butli DIN

Uniwersalny pas na butlę Dräger PSS® 7000
BG 7000 T TCS

33 56 680

Dräger PSS® 7000
Bodyguard® 7000
Przywieszka

Szybkozłącze butli Pas na jedną butlę Dräger PSS® 7000
BG 7000 T QC SCS

33 56 825

* Opcje z manometrem Tx są też dostępne w powyższych wariantach
** Opcje z systemem ChargAir są też dostępne w powyższych wariantach
Dräger PSS® 7000 Manometr pneumatyczny (konfigurowalny) 33 55 850

Dräger PSS® 7000 Bodyguard 7000 Manometr (konfigurowalny) 33 56 567

Dräger PSS® 7000 Ulepszenia/akcesoria modułowe Nr katalogowy

Ulepszenie PSS® 7000 z pneumatycznym manometrem do Bodyguard 7000 (BEZ źródła zasilania) – wersja
z przyciskiem

33 57 101
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Ulepszenie PSS® 7000 z pneumatycznym manometrem do Bodyguard 7000 (BEZ źródła zasilania) – wersja
z przywieszką

33 57 098

Zestaw modemu PSS® Merlin® 33 57 982

Dräger FPS® 7000 Wyświetlacz HUD w masce 33 56 555

Dräger PSS® 7000 Zestaw baterii AA (zestaw zawiera 5 baterii) 33 56 556

Dräger PSS® 7000 Zestaw akumulatorów (Ni Mh) – do stosowania z urządzeniem Dräger PSS® Merlin® 33 58 121

Dräger PSS® 7000 Zestaw akumulatorów (Ni Mh) – do stosowania bez urządzenia Dräger PSS® Merlin® 33 61 471

Dräger PSS® 7000 Moduł PC Link (z oprogramowaniem PC Link) 33 56 560

Dräger PSS® 7000 Osobiste karty ID (zestaw 10 sztuk) 33 56 561
Drugie przyłącze LDV / wąż odkażający (przyłącze żeńskie) ze złączem LF 33 55 748
Wąż odkażający (przyłącze męskie) 33 55 749
Trójnik (do butli kompozytowych 2 x 6,8 l/300 bar) 33 37 660
Dräger PSS® 7000 Wąż drugiego zasilania (przyłącze męskie i żeńskie) 33 56 530

Dräger PSS® 7000 Zestaw Airline z ASV (QR) do okazjonalnego użytku 33 55 844
Szybkozłącze ASV 33 57 007
Klips mocujący (do manometru lub urządzenia Bodyguard® 7000) 33 52 089
Pętla pasa biodrowego 33 34 968
Uchwyt automatu płucnego (szybkozłącze) 33 57 527
Uchwyt automatu płucnego (M45) 33 57 528
Uchwyt automatu płucnego (ESA/RD40) 33 57 526
Pas piersiowy 33 39 280
Kaptur ratunkowy Dräger PSS® 33 54 982
Dräger RPS 3500 (system ratunkowy) 33 56 824
Walizka transportowa na aparat oddechowy (pomarańczowa) 33 35 412
Bardzo duża walizka transportowa na aparat oddechowy (pomarańczowa) – do użytku z butlami 9 l 40 59 430
Torba transportowa na niezależny aparat oddechowy 33 56 473

Automaty płucne zatwierdzone do stosowania z aparatem oddechowym na sprężone powietrze Dräger
PSS® 7000

Nr katalogowy

Automat płucny Plus z krótkim wężem (szybkozłącze) 33 38 700
Automat płucny Plus z krótkim wężem (przyłącze M45) 33 38 706
Automat płucny Plus z krótkim wężem (przyłącze M40) 33 50 501
Automat płucny Plus z krótkim wężem (przyłącze ESA) 33 51 302
Automat płucny Plus z wężem 1,75 m i przyłączem M40 (tylko do działań ratowniczych) 33 50 606

Automat płucny Plus ze specjalną polimerową membraną do stosowania w środowiskach z H2S Nr katalogowy

Automat płucny Plus z krótkim wężem (szybkozłącze) 33 38 967
Automat płucny Plus z krótkim wężem (przyłącze M45) 33 38 968
Automat płucny Plus z krótkim wężem (przyłącze M40) 33 38 969
Automat płucny Plus z krótkim wężem (przyłącze ESA) 33 51 333

Produkty dodatkowe Nr katalogowy

Maska pełnotwarzowa Dräger FPS® 7000 na życzenie

Pas bezpieczeństwa Dräger PSS® na życzenie
Butle na sprężone powietrze do oddychania na życzenie



Notatki

Dräger PSS® 7000 | 11



Notatki

12 | Dräger PSS® 7000

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.
Diamond Business Park URSUS
Budynek H
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 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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