
Dräger FireGround
Контролни дъски

Ръководителят на спасителната мисия се нуждае от информация в реално
време от всички ползватели на ВДА във всички входни точки и трябва да знае
техния статус за всеки сценарий. Системата за проследяване и отчетност Dräger
FireGround осъществява това в режим на бързо разгръщане, минимизира
нуждата от гласова комуникация чрез радиовръзка и позволява дистанционно
наблюдение с отчитане на инциденти.
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Dräger FireGround Web 

Наблюдение на множество входни 
контролни точки на различни инциденти 
от разстояние или на място и анализ 
след инцидента

Приложение Dräger FireGround App
Наблюдение на потребителите на автономни 

ВДА от една входна контролна точка  
на мястото на събитието



02 | Dräger FireGround

Dräger FireGround

Приложение Dräger 
FireGround App*

Хъб Dräger 
FireGround HUB

Dräger PSS®
AirBoss Connect и 
Dräger BG ProAir
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Хъб Dräger 
FireGround HUB

Дистанционно наблюдение

Наблюдение на място

Облак за безопасност 
Dräger Safety Cloud
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* безплатна добавка
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Прецизно наблюдение с независимо предаване на данни в реално време
Системата за проследяване и отчетност Dräger FireGround е проектирана да предава жизненоважна
информация в реално време, предоставяйки Ви, като командващ при справянето с инцидент, повече време
за вземане на тактически решения. Това предимство увеличава значително цялостната безопасност, а също
така вдъхва увереност на Вашия екип по време на разгръщането на операцията. Dräger FireGround създава
частна мрежа, която е независима от наличната мрежова и електрозахранваща инфраструктура. Освен това
нашето решение предлага облачни услуги за персонализирана отчетност и дистанционно наблюдение.

БЕЗОПАСНОСТ+

Автоматично активиране и влизане
За безопасно и бързо разгръщане на операцията: Проектирахме нашите устройства Dräger PSS® AirBoss
Connect да активират радиопредаването автоматично при отваряне на вентила на бутилката. Всички
съответни жизненоважни данни и аларми от активния дихателен апарат вече могат лесно да се преглеждат
на Вашето смарт устройство. Нещо повече, продължавате да имате възможността за лична размяна на
пожарникар, ако Вашата стандартна оперативна процедура го изисква, което прави целия процес по
проследяване и отчетност по-надежден и по-безопасен за Вашия екип по време на инцидент.

Предаване на данни в реално време с широк набор от аларми
В критични ситуации е изключително важно да разполагате с цялата информация с един поглед.
Устройството Dräger PSS AirBoss Connect предлага широк набор от аларми:

‒ Налягане в бутилката, аларма за ниско ниво на въздуха и време за оттегляне
‒ Ръчен сигнал за помощ, аларма за липса на движение и термична аларма
‒ Аларми за комуникации и потвърждение, например повсеместно съобщение за евакуация

При възникване на критични ситуации винаги сте информирани. Алармите, предавани в реално време,
Ви дават предимството надеждно да идентифицирате пожарникаря, който се нуждае от помощ, и да се
свържете с него незабавно.

Невербалната комуникация позволява по-малко натоварване по радиовръзката
Системата за проследяване и отчетност Dräger FireGround опростява непрекъснатия обмен на данни, като
намалява нуждата от вербално съобщаване на състоянието. Това значително освобождава използването
на наземно мобилно радио (LMR) за тактически съобщения, което осигурява на Вас и Вашия екип повече
време за концентрация върху основната текуща задача. Комуникационни аларми, напр. повсеместно
съобщение за евакуация, се получават на електронния контролен модул с аудио сигнал. Виждате точно кой
е потвърдил алармата и кой не, така че можете да се свържете с последния конкретно, като използвате
наземна мобилна радиовръзка.
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ИЗПОЛЗВАЕМОСТ

Бързо разгръщане на екипи
Приложението Dräger FireGround App е проектирано с мисъл за специализираната употреба от
пожарникарите, като се интегрира безпроблемно в стандартните оперативни процедури. FireGround показва
всички активни автономни ВДА, чрез персонализиран идентификатор на оборудването или по името
на ползвателя. След това всеки автономен ВДА или пожарникар може да бъде добавен към екип чрез
функцията за плъзгане и поставяне. По този начин без усилие могат да бъдат създавани предварително
дефинирани екипи и да бъдат добавяни автоматично, например пожарен автомобил 26, атака 1.

Проследяване
Освен способността за наблюдение на пожарникарите на място, приложението FireGround App също
помага да проследявате развитието на инцидента. Можете да го използвате за очертаване на схеми на
инцидента, създаване на гласови записи и добавяне на снимки. Всяко влизане се регистрира с дата и час,
за да Ви помогне при съставянето на отчети. С приложението FireGround Web App имате общ изглед на
входните точки, което позволява по-високите нива на командването да бъдат информирани незабавно при
възникването на критични събития.

Интуитивен интерфейс
Главният екран на FireGround Ви предоставя подробен общ изглед на всеки ползвател на автономен ВДА
с един поглед. Тези, които достигат критични нива на налягането или показват специфични аларми, се
извеждат най-отгоре. Нашата система Ви дава възможност за непрекъснато наблюдение на Вашия екип на
място и на всички проблеми, които може да срещне.

Лесна настройка
За да получите достъп до Dräger FireGround Web, се нуждаете само от устройство и интернет браузър.
Процесът на регистрация и конфигуриране на Dräger, базиран на QR код, прави регистрацията във
FireGround Web и конфигурирането на всички Ваши FireGround приложения и хъбове особено ефективни и
безпроблемни.

СВЪРЗАНОСТ

Дистанционно наблюдение
Като опция Dräger FireGround Web позволява на командния екип, ръководството и сервиза да използват
данните, създадени на мястото на инцидента, където и да се намират те. Необходимо е само хъбът
FireGround HUB да се свърже към облака Dräger Cloud чрез LTE. Можете да наблюдавате дистанционно
множество инциденти по всяко време и да получавате пълните регистрационни файлове на инцидентите,
като по този начин повишавате безопасността както при мащабни, така и при сложни сценарии. Налична
е същата информация като на място, например показания на налягането, аларми, както и всички други
данни, които потребителят на приложението FireGround App споделя. Благодарение на директната връзка
за записки или снимки централният команден екип винаги има ясна представа какво се случва във всяка
една ситуация.
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Персонализирано отчитане на инциденти и комплексен анализ
Като допълнително предимство, можете лесно да персонализирате отчитането за няколко различни цели, от
история на потребител или устройство до синхронизирани общи изгледи на цели инциденти. Възможността
за създаване на отчети за инциденти на доказателствени или тактически нива Ви дава комплексен и ценен
анализ. Dräger Ви предлага система за многостепенно регистриране на данни – в електронния контролен
модул на автономния ВДА, приложението FireGround App и облака Dräger Cloud – което осигурява
наличност на данните във всеки един случай и по всяко време.

Отлично предаване на сигналите през сгради
Нашата система за проследяване и отчетност Dräger FireGround има надеждна система за безжична
комуникация, която позволява да поддържате връзка в обхват до 1,5 km, като така се подобрява значително
линията на комуникация дори ако не се намирате на самото място на инцидента. Този обхват обаче се влияе
от типа на строителството и сградите (напр. типични фамилни жилища, обикновени складове или тунели).
Заедно с нашите клиенти ние извършихме тестове относно обхвата между потребителя на автономен ВДА
и един хъб FireGround Hub, като постигнахме отлични резултати. Освен това, когато повече ползватели
на автономни ВДА влязат в постройка, сигналът на FireGround се споделя по-добре между мрежовите
компоненти. Всеки PSS AirBoss Connect и всеки хъб автоматично действа като репитер – разширявайки
цялостното разпространение с всяка стъпка.
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Dräger FireGround Web позволява командният екип за инциденти да наблюдава множество входни контролни точки и различни
инциденти от разстояние или на място. Освен това Fire Ground Web позволява данни от мястото на инцидента да бъдат преглеждани
и анализирани по време на или след инцидента за планиране на семинари, учебни сесии и др.

Компоненти на системата

D
-0

91
5-

20
19

Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS ® AirBoss предлага най-добрата в своя клас
ергономичност и е един от най-леките дихателни апарати за
пожарникари. Уроците, научени от пожарникарите по цял свят, както
и последните иновации в технологиите ни позволиха да проектираме
една още по-безопасна и по-чиста система за автономен ВДА, за да
можете да дишате по-лесно и по-дълго.
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Dräger BG ProAir

Специално проектиран за по-дълги периоди от време: Dräger BG
ProAir e дихателeн апарат със затворен кръг и положително налягане,
който съчетава безкомпромисна безопасност с най-високо ниво на
комфорт при дишане и носене. По-лесен за носене, по-лесен за
дишане – осигурява повече време да изпълните задачата и да се
върнете безопасно.
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Хъб Dräger FireGround HUB

Хъбът Dräger FireGround HUB свързва Dräger PSS® AirBoss към
системата за проследяване и отчетност FireGround. Това е преносимо
устройство, което може да се носи от пожарникаря, да се постави в
близост до входната точка или да се монтира в пожарния автомобил.
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Репитер Dräger FireGround

Обхватът на системата за проследяване и отчетност се влияе от
вида на конструкцията и сградата (напр. складове или тунели). В
случай на по-голям брой завои, височини и дължини репитерът Dräger
FireGround удължава обхвата между Dräger PSS® AirBoss Connect и
Dräger FireGround HUB.
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Облак за безопасност Dräger Safety Cloud

Облакът за безопасност Dräger Safety Cloud е базиран на Microsoft®
Azure – набор от интегрирани облачни услуги, който непрекъснато се
разширява. Чрез тази облачна технология приложенията са достъпни и
могат да бъдат управлявани от всяка точка в света. Всеки потребител
може да осъществява достъп до желаните инструменти, приложения и
платформи – локално, а също и в облака. Това осигурява максимална
мобилност и оптимално използване. Защитата на облачната услуга
Microsoft® Azure е подплатена с множество сертификати и над 50
предложения за съответствие.
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Обхват
Пряка видимост 1,5 km – обикновена офис или фамилна сграда не е необходим репитер
Обикновен склад или индустриални съоръжения необходим е 1 репитер
Тунели няколко репитера в зависимост от броя на завоите, височината

и дължините

Приложение Dräger FireGround App
Използване 6 екипа, 4 пожарникари във всеки
Свързване Wi-Fi или LTE, таблет с приложението FireGround App се

свързва безжично към един хъб FireGround HUB
Операционна система Android
Таблет проектирано за използване на 10-инчов таблет

Хъб Dräger FireGround HUB
Свързване Телеметрия, качване на LTE данни (изисква се SIM карта)
Електрозахранване Режим в камион или портативен режим

Приложение Dräger FireGround Web
Използване неограничен брой потребители
Браузър Microsoft Edge, Google Chrome, FireFox, Safari
Облак Dräger Cloud (Microsoft® Azure)

Одобрения (предстоящи)
IP67 Клас на защита за устойчивост на прах и потапяне
Директива 2014/53/ЕС Директива за радиосъоръженията (RED)
Директива 94/9/EO (репитер) Оборудване за потенциално експлозивни атмосфери (ATEX)
EN 60079-0 Експлозивни атмосфери – Съоръжения: Общи изисквания
EN 60079-11 Експлозивни атмосфери – Защита на съоръжения чрез

собствена безопасност

Информация за поръчване

Система за проследяване и отчетност
Dräger FireGround

Честота Каталожен номер

Хъб Dräger FireGround HUB Европейски
съюз

869 Mhz 37 20 212

Репитер Dräger FireGround Repeater
Европейски съюз

869 Mhz 37 20 216

Допълнителни честоти по заявка
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Сейфти България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4366
факс +359 2963 0098
bulgaria.safety@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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