
Kaptur ratunkowy Dräger PSS®

Urządzenia ratunkowe

Strażacy stawiają czoła jednym z najtrudniejszych warunków na tym
świecie i oczekuje się od nich ratowania innych z tych warunków. Kaptur
ratunkowy Dräger PSS® został stworzony, aby pomagać strażakom ratować
życie innych ludzi.
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Zalety
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Pasuje do wszystkich aparatów oddechowych

Kaptur ratunkowy PSS może być używany z każdym aparatem oddechowym, wystarczy zapewnić drugie
przyłącze średniego ciśnienia.

Redukcja szumów ułatwia komunikowanie się

Po wewnętrznej stronie kaptura w okolicy przyłącza węża znajduje się piankowa wkładka tłumiąca, która
ogranicza hałas związany z dopływem powietrza, ułatwiając komunikowanie się z ratowaną osobą.

Szybki i łatwy w użyciu

Wystarczy założyć kaptur ratunkowy na głowę ratowanej osoby i podłączyć aparat oddechowy. W celu
zapewnienia szczelności należy zaciągnąć sznurek kaptura wokół szyi użytkownika. Kaptur ratunkowy pasuje
do wszystkich kształtów głowy. Mogą z niego korzystać również osoby noszące okulary bez konieczności ich
zdejmowania.

Lekki i kompaktowy

Kaptur ratunkowy PSS jest kompaktowy i lekki (zaledwie 620 g). Jest on dostarczany w torbie mocowanej
do paska użytkownika aparatu oddechowego, co gwarantuje łatwą dostępność w sytuacji zagrożenia.

Wyjątkowo łatwy w utrzymaniu

Kaptur ratunkowy jest bardzo łatwy w utrzymaniu, co ogranicza koszt jego eksploatacji.
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Drägersorb® 400

Drägersorb® 400 jest używany do pochłaniania gazów kwaśnych, takich
jak dwutlenek węgla (CO2), w aparatach oddechowych o obiegu
zamkniętym lub półzamkniętym.
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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® 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.

ST
-6

14
7-

20
07

Dräger PSS® 7000

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

Dräger Bodyguard II® jest w pełni elektronicznym urządzeniem
sygnalizacyjno-ostrzegawczym, przeznaczonym do użytku z aparatami
oddechowymi na sprężone powietrze i z aparatami oddechowymi
o zamkniętym obiegu powietrza. Bodyguard® II to połączenie kiedyś
oddzielnych urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych w postaci
prostego, łatwego w obsłudze przyrządu. Jest to rozwiązanie idealne
w zakresie monitoringu i bezpieczeństwa, dostosowane do potrzeb
każdego ratownika.
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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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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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Dräger PSS® BG 4 plus

Zaprojektowany z myślą o najtrudniejszych zadaniach: aparat oddechowy
o zamkniętym obiegu Dräger PSS® BG 4 plus charakteryzuje się
bezkompromisowym poziomem bezpieczeństwa oraz najwyższym
komfortem oddychania i noszenia. Aparat nadciśnieniowy zapewnia
dopływ powietrza oddechowego przez czas do 4 godzin, nawet
w toksycznej atmosferze.
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Dräger REGIS® 300 and 500

Monitorowanie aparatów oddechowych grup ratunkowych z
zachowaniem swobodnych rąk: dzięki tablicom kontrolnym REGIS®

300 i 500 osoba dowodząca akcją może monitorować użytkowników
aparatów oddechowych oraz ich czas udziału w akcji. Automatyczny
alarm pośredni umożliwia połączenie monitorowania z realizacją innych
zadań. W połączeniu z zewnętrznym sygnalizatorem urządzenie można
używać w odległości nawet do 40 m.
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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.
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Dräger RPS 3500

System ratunkowy Dräger RPS 3500 stworzony do użytku przez zespoły
ratunkowe pierwszego kontaktu pozwala strażakom dostarczyć powietrze
uwięzionym w niebezpiecznym otoczeniu członkom zespołu lub cywilom.
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Kaptur ratunkowy Dräger PSS®

Kaptur ratunkowy Dräger PSS® 33 54 982

Akcesoria
Dodatkowa torba 33 56 819
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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 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
.

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
.

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