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Trzystopniowa regulacja wysokości 
zapewnia lepsze dopasowanie

Blokada zatrzaskowa umożliwia 
szybkie i bezpieczne zamocowanie butli 
i zmniejsza ryzyko zahaczania

Odblaskowe powierzchnie na pasach 
naramiennych i pasie biodrowym 
zwiększają widoczność strażaków

Wielofunkcyjne przyłącza do mocowania 
akcesoriów redukują długość taśmy, 
skracając czas schnięcia uprzęży

Różne opcje uprzęży dostosowane do 
indywidualnych potrzeb

Obrotowy i przesuwny pas biodrowy 
oferuje naturalną elastyczność

Dostępne trzy różne 
systemy monitorowania

Dräger PSS® AirBoss to jeden z najlżejszych aparatów oddechowych dla 
strażaków, odznaczający się najlepszymi w swojej klasie parametrami 
ergonomicznymi. Informacje zwrotne od strażaków z całego świata oraz 
innowacje technologiczne umożliwiły nam opracowanie jeszcze 
bezpieczniejszego niezależnego aparatu oddechowego o intuicyjnej 
obsłudze, który pozwala na łatwiejsze i dłuższe oddychanie.

Aparat oddechowy
Dräger PSS® AirBoss

PSS® AirBoss 
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Dräger PSS® AirBoss
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Obrotowy i przesuwny pas biodrowy

Wielofunkcyjne złącza do 
mocowania akcesoriów

Regulacja wysokości

1. Standardowe złącze gwintowane do 
mocowania pojedynczej butli

2. Szybkozłącze do mocowania 
pojedynczej butli

3. Rozgałęźnik T do mocowania 
dwóch butli

Specjalne oświetlenie sygnalizujące
 status strażaka i zwiększające 

widoczność w słabo widocznych 
obszarach

PSS® AirBoss Active/Agile/Connect
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Zalety

FUNKCJONALNOŚĆ

Doskonałe przyleganie
Ergonomiczna budowa PSS® AirBoss wyraźnie zmniejsza wysiłek fizyczny związany z noszeniem niezależnego 
aparatu oddechowego. Wśród najważniejszych cech aparatu wyróżnić można regulację wysokości, obrotowy  
i przesuwny pas biodrowy oraz regulowaną uprząż, którą można łatwo dopasować do sylwetki i wzrostu 
strażaka. Wytrzymała i lekka konstrukcja przestrzennego stelaża o niewielkich rozmiarach utrzymuje środek 
ciężkości aparatu w optymalnym punkcie, zapewniając lepsze rozłożenie ciężaru.

Dzięki małej wadze i najlepszej w swojej klasie ergonomii aparat redukuje poziom obciążenia i zmęczenia 
użytkownika, tym samym zmniejszając zużycie powietrza. Ponadto PSS® AirBoss oferuje różne sposoby 
prowadzenia węży automatów oddechowych i manometrów oraz węży ratowniczych przez pasy naramienne i pas 
biodrowy, aby zapewnić najbardziej wygodny sposób dopasowania. Łatwe w użyciu pokrętło reduktora ułatwia 
zdejmowanie i mocowanie butli. Szybkozłącze butli dodatkowo skraca czas wymiany butli. Uniwersalny pas butli 
pozwala na konfigurację jedno- lub dwubutlową. Aby umożliwić szybką wymianę butli, opracowaliśmy nowy 
uniwersalny pas butli z klamrą, która dodatkowo utrzymuje aparat oddechowy w bezpiecznej pozycji. Dzięki 
temu możliwe jest wykorzystanie tego samego systemu do podłączenia jednej butli lub, w przypadku 
długotrwałych akcji, dwóch butli jednocześnie.

BEZPIECZEŃSTWO+

Poprawa bezpieczeństwa
Aparat PSS® AirBoss posiada duże powierzchnie odblaskowe, które zwiększają widoczność strażaków oraz 
ułatwiają zlokalizowanie członków zespołu znajdujących się w niebezpieczeństwie. Efekt ten można dodatkowo 
wzmocnić, wyposażając aparat PSS® AirBoss w system sygnalizacji bezruchu i zagrożenia (PASS). System ten 
obejmuje oświetlenie zwiększające widoczność, umieszczone z przodu i z tyłu aparatu oddechowego. 
Dodatkowo system PASS identyfikuje strażaków znajdujących się w niebezpieczeństwie poprzez generowanie 
charakterystycznych wizualnych i dźwiękowych sygnałów alarmowych – np. po upadku lub uderzeniu,  
w przypadku wykrycia bezruchu, przy osiągnięciu niskiego poziomu powietrza, w warunkach dużego stresu 
termicznego lub w przypadku aktywacji ręcznego sygnału alarmowego.

Poza identyfikacją położenia użytkownika, oświetlenie może również przybierać różne kolory, wskazując 
pozostałe ciśnienie w butli z powietrzem, co daje członkom zespołu możliwość natychmiastowego uzyskania 
informacji o krytycznym znaczeniu. System PASS uruchamiany jest automatycznie w momencie otwarcia butli, 
dzięki czemu użytkownik nie musi pamiętać o konieczności jego włączania.

Aby jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, opracowaliśmy zintegrowany system przeciw 
zaplątywaniu się, który zapobiega blokowaniu się przewodów i kabli pomiędzy butlą a stelażem. Ponadto aparat 
PSS® AirBoss posiada specjalne uchwyty umożliwiające wydobycie strażaka w sytuacji zagrożenia.

Dodatkowo aparat może zostać wyposażony w wyświetlacz Heads-up Display. Wyświetlacz Heads-up Display 
znajduje się zawsze w zasięgu wzroku, dzięki czemu zapewnia strażakom ciągły dostęp do informacji na temat 
zużycia powietrza bez konieczności przerywania wykonywanej pracy.
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ŁĄCZNOŚĆ

Automatyczny system identyfikacji
Nasz innowacyjny automatyczny system identyfikacji Dräger FireGround udostępnia dowódcom bieżące dane 
użytkowników aparatów oddechowych, dzięki czemu strażacy są monitorowani podczas każdej akcji.

System Dräger FireGround umożliwia dodatkowy, niewerbalny sposób komunikacji z członkami zespołu. Aparat 
PSS® AirBoss może zostać wyposażony we wbudowane radio umożliwiające transmisję danych, które łączy 
każdego użytkownika z systemem Dräger FireGround. Szczegółowe informacje na temat naszego 
automatycznego systemu identyfikacji można znaleźć w osobnej broszurze poświęconej systemowi Dräger 
FireGound lub na poniższej infografice.

Rejestrowanie danych
Dołączone do aparatu PSS® AirBoss urządzenia PASS są wyposażone w rejestrator danych, który 
automatycznie zapisuje ostrzeżenia, ciśnienie powietrza, stan naładowania baterii oraz inne ważne informacje. 
Dane te, jak również notatki osoby odpowiedzialnej za kontrolę wejścia oraz inne informacje, są rejestrowane  
w systemie Dräger FireGround. Takie wieloetapowe rejestrowanie danych ułatwia ich zapisywanie i przeglądanie 
po zakończeniu akcji w dowolnych okolicznościach.

Łączność Bluetooth
Zainspirowani technologią przyszłości opracowaliśmy system PSS® AirBoss Connect z interfejsem Bluetooth, 
tak, aby zagwarantować kompatybilność aparatu z kolejnymi innowacjami firmy Dräger.

Zalety

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA

Prostota czyszczenia
Uprząż aparatu PSS® AirBoss jest wykonana z hydrofobowych materiałów o niskiej chłonności, które absorbują 
mniej zanieczyszczeń. Dzięki jej gładkiej powierzchni brud nie ma gdzie się zbierać, przez co czyszczenie aparatu 
jest wyjątkowo proste. Ponadto cały aparat oddechowy nadaje się do prania w pralce, a procedura czyszczenia 
Dräger jest objęta gwarancją. Dla użytkownika oznacza to znaczne skrócenie przestojów w korzystaniu ze sprzętu.

Uproszczone procedury
Wszystkie najważniejsze elementy aparatu posiadają identyfikatory RFID, które ułatwiają pracownikom serwisu 
zarządzanie zasobami i przyspieszają czas naprawy. Dzięki konstrukcji Plug & Play główne elementy  
PSS® AirBoss można łatwo i szybko rozmontować do celów konserwacji, bez konieczności użycia 
specjalistycznych narzędzi. Aby zaoszczędzić czas użytkowników przed rozpoczęciem pracy, opracowaliśmy 
nowy, elektroniczny test szczelności pod wysokim ciśnieniem, który zapewnia gotowość operacyjną aparatu  
i zmniejsza zużycie powietrza podczas codziennych kontroli.

Elastyczne opcje zasilania
W zależności od wybranego urządzenia PASS aparat PSS® AirBoss jest zasilany bateriami lub akumulatorami. 
W przypadku korzystania z samego aparatu oddechowego baterie mają okres użytkowania jednego roku  
i należy je wymieniać przy każdym corocznym teście aparatu. Jeśli dodatkowo używany jest system identyfikacji 
FireGround, okres użytkowania baterii spada do około 6 miesięcy. Akumulatory mogą być ładowane, gdy aparat 
oddechowy znajduje się wewnątrz wozu strażackiego albo poza nim za pomocą ładowarki biurkowej.
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KONFIGURACJE

Aparat oddechowy PSS® AirBoss jest dostępny w trzech standardowych konfiguracjach.

 – PSS® AirBoss Active, wyposażony w mechaniczny manometr, oferuje najniższą wagę i największą prostotę.
 – PSS® AirBoss Agile, wyposażony w zintegrowane urządzenie PASS, oferuje zwiększony poziom 

bezpieczeństwa.
 – PSS® AirBoss Connect, wyposażony w zaawansowane czujniki i kompatybilny z systemem Dräger 

FireGround, oferuje maksymalną świadomość sytuacyjną.

Zalety
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Parametry i funkcje PSS® AirBoss Active PSS® AirBoss Agile PSS® AirBoss Connect

Manometr mechaniczny ✓ ✓ –
Manometr elektroniczny – – ✓
Powierzchnie zwiększające widoczność ✓ ✓ ✓
System przeciw zaplątywaniu się przewodów (opcjonalnie) ✓ ✓ ✓
Obrotowy i przesuwny pas biodrowy ✓ ✓ ✓
Nieabsorbująca, antypoślizgowa uprząż ✓ ✓ ✓
Szybkozłącze (opcjonalnie) ✓ ✓ ✓
Możliwość prania w pralce ✓ ✓ ✓
Identyfikacja RFID ✓ ✓ ✓
Gwizdek ostrzegający o niskim ciśnieniu ✓ ✓ ✓
Automatycznie aktywowany system PASS – ✓ ✓
Ostrzeżenie dot. temperatury – ✓ ✓
Elektroniczne sygnalizatory dźwiękowe – ✓ ✓
Oświetlenie zwiększające widoczność i ostrzegawcze światła LED 
z przodu – ✓ ✓

Rejestrator danych – ✓ ✓
Wyświetlacz Heads-up Display (opcjonalnie) – ✓ ✓
Akumulator (opcjonalnie) – – ✓
Obliczanie czasu na odwrót – – ✓
Namiar kompasowy – – ✓
Ostrzeżenie o uderzeniu lub upadku – – ✓
Oświetlenie zwiększające widoczność i ostrzegawcze światła LED 
z tyłu – – ✓

Oświetlenie oznaczające pozostałe ciśnienie w butli – – ✓
Elektroniczny test szczelności pod wysokim ciśnieniem – – ✓
Kompatybilność z automatycznym systemem identyfikacji FireGround – – ✓
Łączność Bluetooth dla przyszłych innowacji – – ✓

System monitorowania
D

-3
62

12
-2

02
1

PSS® AirBoss Connect 
 
- cyfrowy manometr  
- automatycznie aktywowane urządzenie  
  PASS  
- telemetria z systemem Dräger  
  FireGround
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PSS® AirBoss Agile 

- manometr z opcją przekazywania      
  danych
- automatycznie aktywowane urządzenie  
  PASS
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PSS® AirBoss Active 

- mechaniczny manometr 
- najniższa waga

Szczegóły
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Zespół  1

Zespół 2
Kontrola wejści

a

St
an

ow

isko
 kontroli wejścia

Zdalne monitorowanie: dodatkowo, opcjonalna funkcja Dräger FireGround Web umożliwia pracownikom serwisu, kierownikom i 
dowódcom dostęp do danych wygenerowanych w czasie akcji z dowolnego miejsca.

System identyfikacji Dräger FireGround
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Komponenty systemu
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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.

Dräger FPS®-COM 7000
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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.

Dräger FPS®-COM 5000
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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.

Dräger FPS® 7000 
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Wszystko pod kontrolą przez cały czas – dowódca akcji musi mieć 
dostęp do informacji w czasie rzeczywistym od wszystkich użytkowników 
aparatów oddechowych we wszystkich punktach wejścia, aby mieć nad 
nimi pełną kontrolę w każdej sytuacji. System monitorowania Dräger 
FireGround pozwala szybko przystąpić do akcji i minimalizuje potrzebę 
komunikacji głosowej przez radio.

Dräger FireGround
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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.

Automat płucny Dräger PSS® (LDV)
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Butle Dräger zostały skonstruowane z wykorzystaniem najnowszej 
technologii i zaawansowanych materiałów, dzięki czemu mogą być 
stosowane zawsze wtedy, gdy wymagana jest ochrona dróg 
oddechowych. Oferujemy szeroką gamę butli, od kompozytowych po 
stalowe. Wśród ich zalet należy wyróżnić niską wagę i nieograniczony 
czas użytkowania.

Butle Dräger na sprężone powietrze do oddychania
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Dräger PARAT® 5550 to przeciwpożarowy kaptur ucieczkowy 
umieszczony w kaburze odpornej na płomienie. Został opracowany 
specjalnie dla straży pożarnej, w celu ratowania poszkodowanych  
w pożarach. Szczególna zaleta: PARAT® 5550 wraz z kaburą jest 
dopuszczony jako system z aparatami oddechowymi Dräger zgodnie 
z EN 137:2006, typ 2.

Dräger PARAT® 5550
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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.

Kaptur ratunkowy Dräger PSS®

Akcesoria
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Akcesoria
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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.

Wyświetlacz Dräger FPS® 7000 HUD
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Szereg węży zasilających do mocowania na ramieniu lub w pasie 
zapewnia elastyczność użytkowania w ratowniczych sytuacjach 
awaryjnych.

Drugi wąż zasilający
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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.

Dräger PSS® Safety Belt
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 Dräger AirBoss Active Dräger AirBoss Agile Dräger AirBoss Connect
Waga całego zestawu z maską 
Dräger FPS® 7000, automatem 
oddechowym oraz butlą 
kompozytową Dräger o pojemności 
6,8 litra (czas użytkowania 20 lat)

11,9 kg 12,3 kg 12,6 kg

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

7,5 7,5 7,5

Przepływ wyjściowy 1. stopnia (l/min) >1 000 >1 000 >1 000
Ciśnienie aktywacji pneumatycznego 
gwizdka ostrzegawczego

50 – 60 50 – 60 50 – 60

Natężenie dźwięku pneumatycznego 
gwizdka (dBA)

> 90 > 90 > 90

Główny alarm ADSU ND. W zakresie 102 LAeq (30s)
dB(A) i 112 LAeq (30s)
dB(A) zgodnie z wymogami 
normy BS10999:2010

102–112 dBA mierzone 
z 250 mm (wersja JCDD 38)

Zasilanie ND. 2 x bateria litowa CR123 – 
system Bodyguard 1500
2 x bateria litowa CR123 –  
manometr Tx 

Zestaw 5 baterii alkalicznych AA  
Zestaw akumulatorów NiMh 
(godziny pracy) 

Temperatura pracy °C od -30 °C do +60 °C. od -30 °C do +60 °C. od -30 °C do +60 °C.
    
Dopuszczenia    
Aparat oddechowy EN137:2006 Typ 2

BS 8468-1:2006
(CBRN-Standard) 

EN137:2006 Typ 2
BS 8468-1:2006
(CBRN-Standard) 

EN137:2006 Typ 2
BS-8468-1:2006
(CBRN-Standard) 

Iskrobezpieczeństwo ND. Klasyfikacja ATEX 94/9/EC: I 
M1/II 1G IIC T6 I M1/ 
II 1GD EEx ia I/IIC T4 
(Ta = od -30 °C do +60 °C)*

Klasyfikacja ATEX 94/9/EC: 
I M1/II 1G IIC T6 I M1/ 
II 1GD EEx ia I/IIC T4  
(Ta = od -30 °C do +60 °C)*

Kompatybilność elektromagnetyczna ND.  EN 61000-6-2
Emisja promieniowania   EN 50081-1
    
Powyższe klasyfikacje ATEX dla aparatu oddechowego Dräger PSS® AirBoss są ograniczone wyłącznie do określonych konfiguracji 
aparatu i występują wyjątki od tych kategorii. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą Dräger.
* na podstawie korzystania przez 2 x 30 minut dziennie, bateria wymieniana co 12 miesięcy

Dane techniczne
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Informacje zamówieniowe
Order number

AirBoss Active

PSS® AirBoss Active SCS 37 09 501
PPS® AirBoss Active SCS w/ Webbing 37 09 505
PSS® AirBoss Active TCS 37 09 502

PSS® AirBoss Active TCS w/ Webbing 37 09 506
PSS® AirBoss Active SCS QC 37 16 226
PSS® AirBoss Active NHA 37 16 228
PSS® AirBoss Active NHA 37 16 229
PSS® AirBoss Active SCS NHA 37 16 234

AirBoss Agile 

PSS® AirBoss Agile SCS 37 09 503
PSS® AirBoss Agile SCS w/ Webbing 37 09 507
PSS® AirBoss Agile TCS 37 09 504
PSS® AirBoss Agile TCS w/ Webbing 37 09 508
PSS® AirBoss Agile SCS QC 37 16 227
PSS® AirBoss Agile SCS NHA 37 16 230
PSS® AirBoss Agile TCS NHA 37 16 231

TCS (ang. twin cylinder strap) – pas na dwie butle 
SCS (ang. single cylinder strap) – pas na jedną butlę 
NHA (ang. non height adjustable) – brak regulacji wysokości 
w/ webbing – wersja pasa biodrowego z pętlami na taśmie zamiast wielofunkcyjnych złączy (wersja standardowa/domyślna) 
Dodatkowe wersje możliwe do uzyskania za pomocą konfiguratora 
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CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax  +48 22 243 06 59

BIURO KATOWICE
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO BYDGOSZCZ
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 37

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO GŁOGÓW
Dräger Polska Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218
76-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

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

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.


