
KLAART ELKE KLUS
De nieuwe Dräger PSS® AirBoss
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Wij ondersteunen
  uw team

2 | DE NIEUWE DRÄGER PSS® AIRBOSS

Brandbestrijding is teamwork. Wij bij 
Dräger voelen ons onderdeel van uw team.  
Onze bijdrage aan het team is de 
apparatuur die u beschermt tijdens uw 
inzet. Alleen wanneer u uw PBM’s vertrouwt 
en het gevoel heeft dat ze geheel aan uw 
eisen voldoen, kunt u optimaal presteren.

We zijn er dan ook trots op u te kunnen 
ondersteunen met baanbrekende 
oplossingen zoals onze uitzonderlijk  
lichte Dräger PSS® AirBoss met  
NANO-cilinder en de Dräger   
FireGround monitoringssoftware.
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4 | DE NIEUWE DRÄGER PSS® AIRBOSS

Niets kan 
        u nog tegenhouden

DRÄGER PSS® AIRBOSS  
SUPERIEURE ERGONOMIE  
U kunt zich vrij bewegen alsof u niets op uw rug heeft: 
met de drie-staps hoogte-instelling en een verdraaibare en 
verschuifbare heupgordel beweegt u zich gemakkelijk onder 
moeilijke omstandigheden.  
 
UITZONDERLIJK LICHT  
Eén van de lichtste ademluchttoestellen voor brandbestrijding 
die op de markt verkrijgbaar is dankzij de speciaal ontworpen 
lichtgewicht materialen. Slimme ontwerpkeuzes zorgen ervoor 
dat hij nog lichter aanvoelt dan hij al is.  
 
TOEKOMSTBESTENDIGE CONNECTIVITEIT 
Gekoppelde oplossingen vergroten uw veiligheid en efficiëntie: 
u kent uw situatie. En uw teamleden en teamleiders kennen uw 
situatie ook – zij kunnen u dus in de gaten houden.
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ONS BESTE 
ADEMLUCHTTOESTEL OOIT
– oppervlakken met hoge zichtbaarheid  
– lichtgewicht ontwerp  
– verbeterde pasvorm  
– verhoogd draagcomfort  
– machinaal te reinigen  
– in hoogte verstelbare rugplaat  
– verschuifbare en draaibare heupgordel  
 
BOUW UW EIGEN ADEMLUCHTTOESTEL MET  
DE KEUZE UIT DRIE MONITORINGSSYSTEMEN  
 
1. PSS® AirBoss Active  
– mechanische manometer  
– laagste gewicht  
 
2. PSS® AirBoss Agile  
– elektronische manometer  
–  geïntegreerd PASS-apparaat  

– waarschuwing bij lage druk  
– bewegingsloosalarm  
– thermisch alarm  
– handmatig noodalarm  
– buddy- en status-ledverlichting  
– elektronische signaalgevers

 
3. PSS® AirBoss Connect  
– digitale manometer  
–  telemetrisch PASS  

– berekening van tijd-tot-restdruk  
– val- en impactalarm  
– 360° buddy- en status-ledverlichting  
– automatisch monitoringssysteem  
– evacuatiealarmen

– Compatibel met Dräger FireGround monitoringssysteem

De nieuwe Dräger PSS® AirBoss is toekomstbestendig aangezien 
u altijd kunt upgraden van Active naar Agile naar Connect.

PSS® AirBoss Active

PSS® AirBoss Agile

PSS® AirBoss Connect

DE UPGRADE VOOR UW 
HUIDIGE UITRUSTING
Als u beschikt over een PSS 3000, PSS 4000, PSS 5000 
of PSS 7000 kunt u upgraden naar elke versie van de PSS 
AirBoss. 
 
Wat nog beter is: uw huidige Dräger type 3 of type 4 cilinder 
is compatibel met alle PSS® AirBoss-versies – net zoals  
uw FPS 7000, FPS-COM 5000/7000, Panorama Nova  
of ademautomaten.
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Inzetbaarheid

Connectiviteit

    Onze sterke 
punten … 

Ergonomisch, instelbaar en makkelijk te hanteren – die eisen 
stellen wij aan onze producten. Voor de lichtgewicht Dräger 
PSS® AirBoss is dat niet anders: met zijn uitgebalanceerde 
gewichtsverdeling zorgt hij voor minder lichamelijke belasting 
en minder vermoeidheid zodat u altijd klaar bent voor  
de volgende oproep.

Wees u bewust van het gevaar: Door alle informatie van een 
inzetlocatie te verzamelen, te koppelen en te verwerken, 
weten u en uw teamleider altijd welke gevaren u te wachten 
staan. Met al zijn connectiviteitsfuncties vergroot dit 
ademluchttoestel uw kennis van de situatie en uw veiligheid.

6 | ONZE STERKE PUNTEN
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Veiligheid+

Service+

… werken in uw 
 voordeel

Met de PSS® AirBoss kunt u zich focussen op uw 
taken in plaats van dat u zich moet bezighouden met uw 
ademluchttoestel. Ons nieuwe ademluchttoestel maakt het 
zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk om uw veiligheid te 
waarborgen terwijl u in gevaarlijke omgevingen aan het werk 
bent. We noemen dit Veiligheid+.

Waarborging van uw paraatheid. Naast een snelle 
doorlooptijd voor onderhoud en service is de PSS® AirBoss 
ontworpen met het welbevinden van brandbestrijders en 
werkplaatstechnici in het achterhoofd.
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We nemen de last 
  van uw schouders

Onze cilinders hebben een ongelimiteerde levensduur design (NLL; non-limited life). Dit betekent dat ze qua 
ontwerp tot in het oneindige kunnen worden gebruikt wanneer ze correct worden onderhouden en periodiek worden 
geïnspecteerd. Het is een investering die u niet alleen gemoedsrust geeft tijdens een inzet, maar die op lange termijn 
ook uw eigendomskosten verlaagd. Bovendien zijn ze zeer licht - wat resulteert in een lager luchtverbruik. U kunt  
de luchtvoorraad nog verder vergroten door gebruik te maken van het twincilindersysteem met dubbele cilinders.

NIEUW: DRÄGER NANO-CILINDER (NLL), 
TYPE 4  
Ontworpen met PET-cilinderhuls en koolstofnanobuistechnologie: 
op dit moment één van de lichtste cilinders die verkrijgbaar is met 
een leeg gewicht van 2,8 kg. Dit betekent 47% minder gewicht  
in vergelijking met de conventionele stalen type 1 cilinders.  
 
DRÄGER KOOLSTOFCOMPOSIETCILINDER, 
TYPE 3  
Een naadloze aluminium cilinderhuls, omwikkeld met 
koolstofvezels: gemakkelijk te reinigen en zeer goed  
bestand tegen schokken, chemische stoffen en slijtage.  
Deze cilinder heeft 33% minder gewicht in vergelijking  
met de conventionele stalen type 1 cilinders. 

CONFIGURATIE MET ENKELE CILINDER  
We hebben voor elke toepassing de juiste cilinder:  

met een inhoud van 6 tot 9 liter, met een levensduur van  
15, 20, 30 jaar of ongelimiteerd, voor 200 of 300 bar, 
verkrijgbaar in vier maten. En een reeks afsluiterconfiguraties 
waaronder een uitstroombeveiliging (EFV) of opties voor 
gebruik van een twincilindersysteem met dubbele cilinders.  
 
CONFIGURATIE MET DUBBELE CILINDERS 
Dankzij hun geringe afmetingen zijn onze speciale 
twincilindersystemen geschikt voor gebruik in krappe  
ruimten en langdurige operaties. Een twincilindersysteem  
met handige draaggreep kan als enkele unit worden gedragen.  
 
QUICK-CONNECT  
Cilinders kunnen snel worden verwisseld zonder het handwiel 
handmatig los of vast te schroeven. De Dräger Quick Connect 
cilindersnelkoppeling bespaart u tijd – en waarborgt een veilige 
aansluiting van de cilinder op het ademluchttoestel.

8 | INZETBAARHEID
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      Houd het 
hoofd koel

HPS® SAFEGUARD  
De Dräger HPS® SafeGuard 
is de buitengewoon lichte 
universele helm voor brandweer- 
en reddingsdiensten. Het 
innovatieve ontwerp combineert 
optimale bescherming met de  
hoogste mate van draagcomfort.  
Het sportieve uiterlijk en de lichte 
maatwerk-accessoires maken de  
helm een echte allrounder voor  
iedere uitdaging

INZETBAARHEID | 9
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10 | CONNECTIVITEIT

Alles onder controle – 
  met Dräger FireGround

Overzicht op ieder moment: De inzetleiding heeft realtime informatie nodig van alle ademluchttoestelgebruikers 
op alle toegangspunten. Het Dräger FireGround monitoringssysteem voorziet hierin met een snel inzetbare 
modus en minimaliseert de noodzaak tot spraakcommunicatie via de portofoon. *(beschikbaar in 2022)

ONAFHANKELIJKE REALTIME 
GEGEVENSOVERDRACHT   
Met realtime vitale informatie heeft u meer tijd voor het 
nemen van tactische beslissingen. Dräger FireGround 
werkt onafhankelijk van beschikbare netwerken en 
stroomvoorziening. Ook bieden we cloud-diensten  
voor rapportage op maat en monitoring op afstand.  
 
AUTOMATISCHE ACTIVERING  
EN AANMELDING   
Voor een veilige en snelle inzetbaarheid: de Dräger PSS® 
AirBoss Connect activeert automatisch de transmissie zodra
de cilinderafsluiter wordt geopend. Alle relevante vitale 
gegevens en alarmen van het actieve ademluchttoestel kunnen 
nu gemakkelijk worden bekeken op uw mobiele apparaat. 

NON-VERBALE COMMUNICATIE,  
MINDER PORTOFOONVERKEER   
Vereenvoudig de gegevensuitwisseling door de noodzaak 
tot mondelinge status-updates te beperken. Communicatie-
alarmen, zoals een evacuatiebericht, worden ontvangen op  
de elektronische controle-unit met een audio-alarm. U ziet 
precies wie het alarm heeft gegeven zodat u via de portofoon 
contact met diegene kunt opnemen.  
 
SNELLE INZETBAARHEID VAN HET TEAM   
De Dräger FireGround App kan naadloos worden geïntegreerd 
in de standaard operationele procedures. De app toont alle 
actieve ademluchttoestellen met een unieke apparaat-ID of met 
de naam van de gebruiker. Vervolgens kan elk ademluchttoestel 
en elke brandbestrijder aan een team worden toegevoegd 
met behulp van de optie “slepen en neerzetten”. Er kunnen 
vooraf teams worden samengesteld die automatisch worden 
toegevoegd – bijv. wagen 26, aanvalsploeg 1.
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Zie meer, hoor duidelijk, 
         spreek vrijuit 

DRÄGER HPS®-COM  
Een aan de helm bevestigd communicatiesysteem met  
hoge spraakkwaliteit voor brandbestrijders met en zonder 
ademluchttoestel.  
 
DRÄGER FPS®-COM 5000  
Dit communicatiesysteem is ontworpen voor het 
volgelaatsmasker Dräger FPS® 7000 en waarborgt heldere 
communicatie via een spraakversterker of portofoon – zelfs 
onder extreme en luidruchtige omstandigheden.  
 
DRÄGER FPS®-COM 7000  
Met meer dan een uitstekende spraakkwaliteit bij communicatie 
via spraakversterker of portofoon, biedt de Dräger FPS®  
COM 7000 alle ademluchttoesteldragers de mogelijkheid 
handsfree met het team te praten. Zo kunnen brandbestrijders 
via TeamTalk met elkaar communiceren over een afstand tot  
wel 30 meter zonder hun werkzaamheden te onderbreken.

D
-3

83
70

-2
02

1
D

-3
83

72
-2

02
1

D
-3

83
71

-2
02

1



          Wij ondersteunen u 
om anderen te redden

GOED ZICHT BIJ NUL-ZICHT 
DRÄGER UCF® FIREVISTA  
Klein, licht, robuust en gemakkelijk te gebruiken met slechts  
één knop: de geheel nieuwe compacte warmtebeeldcamera voor 
brandbestrijders biedt een uitstekende beeldkwaliteit - zelfs onder 
de zwaarste omstandigheden. De camera is direct klaar voor 
gebruik en ondersteunt u optimaal bij het zoeken naar personen.
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OPLOSSINGEN VOOR EEN 
VEILIGE REDDING 
 
DRÄGER PARAT® 5550  
De Dräger PARAT® 5550 is een brandvluchtkap met 
luchtzuiverend filter verpakt in een brandvertragend holster.  
De brandvluchtkap is speciaal ontwikkeld voor brandweerteams 
voor gebruik bij het redden van slachtoffers. Hiermee kunnen 
de brandbestrijder en het slachtoffer onafhankelijk van elkaar 
bewegen.  
 
DRÄGER PSS® REDDINGSKAP  
De Dräger PSS®-reddingskap levert lucht vanuit het 
ademluchttoestel van de brandbestrijder aan een slachtoffer. 
Daarom kan deze in elke omgeving worden gebruikt, 
onafhankelijk van de resterende zuurstofconcentratie. 
Brandbestrijder en slachtoffer zijn constant met elkaar 
verbonden en moeten samen evacueren.  
 
DRÄGER RPS 3500  
Het Dräger RPS 3500-reddingspakketsysteem is ontworpen 
voor gebruik door snelle interventieteams. Hiermee kunnen 
brandbestrijders ademlucht geven aan opgesloten collega’s  
of burgers in gevaarlijke atmosferen.
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 Klaar  
     wanneer  
u dat bent

Na elke oproep moeten de persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) binnen zeer 
korte tijd weer gebruiksklaar zijn. Dus voor ons  
is het aanbieden van de beste oplossingen 
om uw uitrusting weer paraat te krijgen even 
belangrijk als de beschermende uitrusting zelf.

ONDERHOUDSGEMAK
 
QUAESTOR 8000  
De Dräger Quaestor 8000 is een volledig geautomatiseerd  
en computergestuurd testapparaat voor hoge testvolumes. Het 
biedt het volledige spectrum van statische en dynamische tests 
voor adembeschermingsproducten. Het verzekert de gebruikers 
van een goed ademhalingsniveau met maximaal comfort tijdens 
hun verantwoordelijke taak.

14 | SERVICE+
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REINIGING  

 
WASH 6DR  
De Wash 6DR reinigt ademluchttoestelen terwijl ze onder druk 
staan waardoor binnendringing van water wordt voorkomen. 
Dit voorkomt dat er vocht in de apparatuur komt. Door de 
inlegframes te verwisselen, kunt u ook gelaatsmaskers, helmen 
en andere PBM’s reinigen.  
 
WASH 9  
Met de reinigingsmachine machine Wash 9 kunt u tot wel 9 
volgelaatsmaskers op ergonomische en eenvoudige wijze reinigen. 
U hoeft slechts één van de 3 wasprogramma’s te selecteren.  
 
MFC 7000  
De Dräger MFC 7000 is de volautomatische oplossing voor  
het na gebruik gereedmaken van adembeschermingsapparatuur 
en gaspakken. In één enkele behandeling wordt gebruikte 
uitrusting veilig gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd in de 
multifunctionele cabine, waarbij het materiaal wordt beschermd.
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. 
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het  
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op: 
www.draeger.com/contact
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NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5 
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1 
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com 

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com


