APARAT DE PROTECTIE RESPIRATORIE, AUTONOM, IZOLANT, CU AER COMPRIMAT,
CIRCUIT DESCHIS, PRESIUNE POZITIVA IN MASCA,
Model Dräger PSS 3000
Nr.
Denumire produs
Cr.
1. Aparat de protectie respiratorie, tip PSS 3000, fara masca, fara butelie,
compus din:

suport dorsal din carbon compozit cu forma ergonomica, usor si rezistent

sistem de fixare pe corp (harnasament)

reductor presiune, cu racord la butelii G5/8", pentru reducerea presiunii
aerului de la 300 bari la 6-9 bari

manometru 0-350 bari, cu cadran fotoluminiscent, cu diviziunea de 10 bari

avertizor sonor, 90 dB, amplasat langa manometru, avertizeaza la o
presiunea sub 505 bar

automat pulmonar cu cupla rapida
Masa aparatului, inclusiv automat pulmonar:
3,2 Kg
Dimensiuni de gabarit: 590x290x160 mm
Aprobari:
Certificat de conformitate conf. EN 137
Certificare ATEX pentru utilizare in mediu cu potential exploziv
Taxa timbru verde (pentru cod 3357794)
2. Mască Panorama Nova P-EPDM-PC

vizor din PC

unghi vizual de 180 gr.

corpul mastii din EPDM

cupla rapida pentru conectare la automatul pulmonar

greutate cca. 550 g

cu diafragma de vorbire

cu curea de purtat dupa gat

aprobari conf. EN 136 Clasa 3 CE
2. Masca faciala FPS 7000 P-EPDM-S1–PC-CR
2. Masca faciala FPS 7000 P-EPDM-M2-PC-CR
2. Masca faciala FPS 7000 P-EPDM-L2-PC-CR
3. Butelie din oţel

volum 6 litri

presiune de umplere 300 bari

presiunea de testare 450 bari

capacitate 1636 l aer

greutate cca. 8,5 Kg.
Husa Nomex pentru butelie otel, obligatorie pentru situatia in care
aparatul este utilizat in medii cu potential exploziv
3. Butelie din material compozit

volum 6,8 l

presiune de umplere 300 bari

presiunea de testare 450 bari

capacitate 1854 l aer

greutate cca. 4,5 kg
Accesorii pentru depozitare si transport
4. Geanta ambutisata transport dura- portocalie
4. Geanta transport din material textil- bleumarin
4. Geanta depozitare aparat+butelie si fixare pe perete

Cod
3357794

3338700

R52972

R56249
R56200
R56300
3355002

3310622
3353733

3335412
3356473
3310260

Mască Panorama Nova P-EPDM-PC
marime universala

Masca faciala FPS 7000 P-EPDM-PC-CR
3 marimi disponibile: small, medium, large

Caracteristici tehnico-funcţionale

Autonomie cca. 60 min. la un consum mediu de 30 l/min, capacitate butelie otel 6l/300 bari – cca. 1636 l,
capacitate butelie compozit 6,8 l/300 bar – cca. 1854 l.

Greutate maximă în configuraţie completă cca.12,5 Kg cu butelie din otel inox / cca. 8,5 Kg cu butelie din
material compozit

Presiune de umplere maximă a buteliei 300 bar

Sistemul simplu de înfiletare permite înlocuirea uşoară şi rapidă a buteliei

Este prevăzut cu suport dorsal de susţinere a întregului ansamblu care asigură o bună distribuire a
greutăţii, deosebit de usor si rezistent

Materialele utilizate sunt antistatice, rezistente la flacara, rezistenta chimica si mecanica deosebita

Fiecare aparat este însoţit de instrucţiuni de utilizare în limba română

Se asigură instruirea personalului, precum şi service gratuit în perioada de garanţie

Dimensiuni de gabarit 590x290x160 mm

Materialele utilizate care intră în contact cu pielea purtătorului nu produc iritaţii sau îmbolnăviri
Destinaţie
Aparatul de respiraţie izolant autonom este destinat protejării personalului pe timpul intervenţiilor în zone în
care atmosfera este viciată de prezenţa unor substanţe toxice sau concentraţia de oxigen este sub cea
normală.
Certificare, avizare
 Certificat de conformitate EN 137
 Certificare ATEX, pentru utilizare in mediu cu potential exploziv
Asigurarea calităţii

Certificat ISO 9001, ISO 14001 Drager Safety Germania



Certificat ISO 9001, ISO 14001 Drager Safety Romania

Componenţă şi date tehnice
Butelie oţel cu robinet cu filet de conectare, executat conform EN 144, care conţine 1636 l aer, stocat la
presiunea de 300 bari
Butelie material compozit cu robinet cu filet de conectare, executat conform EN 144, care conţine 1854 l aer,
stocat la presiunea de 300 bari.
Reductorul de presiune la care se conectează robinetul buteliei este prevăzut cu următoarele legături

furtun de presiune medie (presiunea după trecerea aerului prin reductor între 6-9 bari), care face legătură
cu automatul pulmonar

furtun de înaltă presiune (egală cu cea din butelie, max. 300 bari), echipat cu manometru 0-350 bari, cu
cadran cu gradaţii fosforescente, cu limita de siguranţă (presiune de declanşare a semnalului sonor de
avertizare), marcată în mod distinct (colorare cu roşu), protejat prin manşon şi canal antişoc (conform EN
137, pct. 5.17)

dispozitiv de avertizare sonoră dispus langa manometrul aparatului; se declanseaza când presiunea din
butelie atinge 50 bari.
Automatul pulmonar cu cupla rapida
Mască facială cu vizor panoramic
Suport dorsal, echipat cu harnaşament care să asigure fixare ergonomică a aparatului şi buteliei pe corpul
purtătorului. Pentru evitarea agatarii lor in timpul interventiei, furtunele sunt integrate in suportul dorsal.

Caracteristici funcţionale




Rezerva de aer la presiunea de 300 bari este cca. 1636 l aer / butelie 6 l; cca. 1854 l / butelie 6,8 l
Condiţii de mediu pentru funcţionare normală -30  +60 C
Reglajul dispozitivului de avertizare sonoră va asigura o rezervă de siguranţă de min. 10 minute la un
consum mediu de aer de 30l/min.

