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Web Dräger FireGround
Monitorování několika vstupních kontrolních 
bodů různých zásahů, a to buď vzdáleně, 
nebo na místě zásahu, plus analýza dat po 
skončení zásahu

Aplikace Dräger FireGround
Monitorování uživatelů vzduchových 

dýchacích přístrojů v jednom vstupním 
kontrolním bodě na místě zásahu

Velitel zásahu potřebuje aktuální informace od všech uživatelů vzduchového 
dýchacího přístroje ve všech vstupních bodech a musí vědět, že je lze použít 
v jakémkoli scénáři. Systém odpovědností Dräger FireGround to umožňuje 
díky svému rychle uplatnitelnému režimu a zároveň minimalizuje potřebu 
hlasové komunikace přes radiostanici a umožňuje vzdálené monitorování  
a hlášení o zásazích.

Kontrola vstupu
Dräger FireGround
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Systém odpovědností Dräger FireGround

Aplikace Dräger 
FireGround*

Dräger 
FireGround HUB

Dräger PSS® 
AirBoss Connect a 
Dräger BG ProAir

Vstupní kontrolní b
od

Tým 1

En
try

 Control Point

Tým  2

Dräger 
FireGround HUB

Vzdálený monitoring

Monitoring na místě zásahu

Dräger 
Safety Cloud

Ve
lení zásahu

* bezplatný doplněk
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Výhody

Přesný monitoring s nezávislým přenosem dat v reálném čase 
Systém odpovědností Dräger FireGround je navržen tak, aby přenášel důležité informace v reálném čase, což 
dává veliteli zásahu více času na přijetí taktických rozhodnutí. Tato výhoda výrazně zvyšuje celkovou bezpečnost 
a uklidňuje tým během nasazení. Dräger FireGround vytváří proprietární síť nezávislou na dostupné síti  
a energetické infrastruktuře. Naše řešení navíc nabízí cloudové služby pro uživateli přizpůsobené hlášení  
a vzdálené monitorování.

BEZPEČNOST+

Automatická aktivace a přihlášení
Pro bezpečné a rychlé nasazení: Náš Dräger PSS® AirBoss Connect jsme navrhli tak, aby po otevření ventilu 
tlakové láhve automaticky aktivoval rádiový přenos. Veškeré důležité údaje a alarmy z aktivního dýchacího 
přístroje lze nyní snadno zobrazit na vašem chytrém zařízení. Kromě toho jste stále schopni začlenit osobní 
výměnu s hasičem, pokud to vyžaduje váš standardní operační postup (SOP), čímž je celý proces monitorování 
během zásahu pro váš tým spolehlivější a bezpečnější.

Přenos v reálném čase se širokou škálou výstrah
Mít všechny informace během kritických situací rychle a přehledně je zásadní. Dräger PSS AirBoss Connect byl 
navržen s celou řadou výstrah:

 – Tlak v láhvi, dosažení nízké hladiny vzduchu a čas na ústup
 – Ruční tísňový signál, výstraha při nehybnosti a tepelná výstraha
 – Komunikační výstrahy a potvrzení, např. univerzální evakuační zpráva

Když nastanou kritické situace, jste vždy informováni. Výstrahy přenášené v reálném čase vám dávají výhodu 
spolehlivé identifikace potřebného hasiče a okamžitého kontaktu s ním. 

Neverbální komunikace umožňuje menší rádiový provoz
Systém odpovědností Dräger FireGround zjednodušuje nepřetržitou výměnu dat tím, že snižuje potřebu 
verbálních aktualizací stavu. Tím se podstatně uvolní používání pozemního mobilního rádia (LMR) pro taktické 
zprávy, což vám a vašemu týmu poskytne více času soustředit se na hlavní úkol. Komunikační výstrahy, např. 
univerzální evakuační zpráva, jsou přijaty na elektronickou řídicí jednotku se zvukovým upozorněním. Přesně 
vidíte, kdo příjem výstrahy potvrdil a kdo ne, takže toho, kdo ne, můžete kontaktovat pomocí pozemního 
mobilního rádia.

POUŽITELNOST

Rychlé nasazení týmu
Aplikace Dräger FireGround je navržena s ohledem na použitelnost specifickou pro hasiče a bezproblémově  
se integruje do standardních operačních postupů. FireGround zobrazuje všechny aktivní dýchací přístroje 
s přiřazeným přizpůsobeným ID přístroje nebo podle jména jejich nositele. Poté lze přetažením přidat každý 
dýchací přístroj nebo hasiče k týmu. Tímto způsobem lze snadno vytvářet a automaticky přidávat předdefinované 
týmy, například vůz 26, zásah 1.
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Sledování
Kromě schopnosti sledovat hasiče při zásahu vám aplikace FireGround také pomáhá sledovat, jak se zásah 
odehrává. Můžete ji použít k nakreslení rozvržení zásahu, vytváření hlasových záznamů a přidávání fotografií. 
Každá položka je časově označena, což vám pomůže při sepsání zprávy. S webovou aplikací FireGround  
máte přehled o vstupních bodech, což umožňuje okamžité informování vyšších úrovní velení, pokud dojde ke 
kritickým událostem.

Intuitivní rozhraní
Hlavní obrazovka FireGround vám na první pohled poskytne podrobný přehled o každém nositeli dýchacích 
přístrojů. Ti, kdo dosahují kritických úrovní tlaku nebo jsou u nich konkrétní výstrahy, se zobrazí nahoře. Náš 
systém vám dává příležitost průběžně sledovat váš tým na místě a případné problémy, kterým může čelit.

Snadné nastavení
Pro přístup na web Dräger FireGround potřebujete pouze mobilní zařízení a internetový prohlížeč. Díky tomu, že 
společnost Dräger používá registrační a konfigurační proces na základě QR kódu, je registrace na webu 
FireGround a konfigurace všech vašich aplikací a FireGround HUBů zvlášť efektivní a bezproblémová.

Výhody

KONEKTIVITA

Vzdálený monitoring
Volitelný web Dräger FireGround umožňuje velení, vedoucím pracovníkům i personálu v dílnách využívat data 
vytvořená na místě zásahu, ať jsou tito lidé kdekoli. Je potřeba jen připojit FireGround HUB ke cloudu 
společnosti Dräger přes LTE. Poté můžete na dálku kdykoli monitorovat více zásahů a mít k dispozici kompletní 
protokol všech dat z každého zásahu, což zvyšuje úroveň bezpečnosti při rozsáhlých zásazích a ve složitých 
podmínkách. K dispozici jsou stejné informace jako na místě zásahu, například údaje o tlaku, alarmy a další 
data, která uživatel aplikace FireGround sdílí. Díky přímému spojení pro poznámky nebo obrázky má centrální 
velení vždy jasný přehled o tom, co se v dané situaci děje.

Přizpůsobené hlášení zásahů a komplexní analýza
Další výhodou je, že můžete snadno přizpůsobit hlášení pro různé účely od historie uživatelů nebo přístrojů až 
po synchronizované přehledy úplných zásahů. Schopnost vytvářet hlášení ze zásahů na důkazních a taktických 
úrovních vám poskytne komplexní a hodnotnou analýzu. Společnost Dräger vám nabízí vícestupňový systém 
záznamu dat – v elektronické řídicí jednotce dýchacího přístroje, aplikaci FireGround a cloudu společnosti 
Dräger – což zajišťuje dostupnost dat v každém případě a kdykoli.

Vynikající šíření signálu
Náš systém odpovědností Dräger FireGround má spolehlivý bezdrátový komunikační systém, který vám umožní 
zůstat v kontaktu na vzdálenost až 1,5 km, což výrazně zlepšuje komunikační spojení, i když nejste přímo  
u zásahu. Tento dosah je však ovlivněn typem stavby a budovy (např. typické rodinné domy, středně velké  
sklady nebo tunely). Společně s naším zákazníkem jsme provedli testy dosahu spojení mezi uživatelem 
vzduchového dýchacího přístroje a FireGround HUBem a dosáhli jsme vynikajících výsledků. Každý přístroj  
PSS AirBoss Connect a každý HUB automaticky funguje jako zesilovač signálu, který s každým vaším krokem 
prodlužuje celkový dosah šíření signálu.
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shop a výcvik

Web Dräger FireGroundAplikace 
Dräger FireGround Dräger FireGround HUB

Velení zásahu
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try

Control Point

Web Dräger FireGround Web umožňuje velitelům zásahu monitorovat více vstupních kontrolních bodů a různých zásahů buď na dálku, 
nebo přímo na místě zásahu. Web FireGround dále umožňuje zhodnotit a analyzovat data z terénu během zásahu nebo po něm pro 
plánování workshopů, výcvikových lekcí apod.

Systém odpovědností Dräger FireGround – Vzdálený monitoring
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Dräger PSS AirBoss nabízí ve své třídě bezkonkurenční ergonomii  
a představuje jeden z nejlehčích dýchacích přístrojů pro hasiče. 
Zkušenosti hasičů z celého světa a nejnovější inovace z oblasti 
technologií nás dovedly k návrhu systému VDP, který je ještě 
bezpečnější a čistší, takže můžete s jeho pomocí dýchat snáze a déle.

Dräger PSS AirBoss

Součásti systému
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Součásti systému
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Speciálně navrženo pro déle trvající zásahy: Dräger BG ProAir je 
přetlakový dýchací přístroj s uzavřeným okruhem, který v sobě spojuje 
nekompromisní bezpečnost s nejvyšší úrovní pohodlí při dýchání 
a nošení. Snadněji se přenáší, umožňuje snadněji dýchat, a poskytuje 
tak více času na to, co potřebujete udělat, i na bezpečný návrat.

Dräger BG ProAir
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Dräger FireGround HUB propojuje přístroje Dräger PSS® AirBoss se 
systémem odpovědností FireGround. Jedná se o přenosné zařízení, 
které může být přenášeno hasičem, umístěno v blízkosti vstupního bodu 
nebo nainstalováno uvnitř hasičského vozu.

Dräger FireGround HUB

D
-3

34
2-

20
22

Dosah systému odpovědností závisí na typu stavby či budovy  
(např. skladiště nebo tunely). V případě většího počtu zatáček, vyššího 
převýšení nebo větších vzdáleností lze pomocí zesilovače signálu  
Dräger FireGround prodloužit dosah spojení mezi přístroji  
Dräger PSS® AirBoss Connect a Dräger FireGround HUBem.

Zesilovač signálu Dräger FireGround
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Dräger Safety Cloud je založen na Microsoft® Azure, což je soubor 
integrovaných cloudových služeb, jejichž počet se neustále rozšiřuje. 
Pomocí tohoto cloudu lze k aplikacím přistupovat a spravovat je 
odkudkoli na světě. Kterýkoli uživatel má přístup k nástrojům, aplikacím  
a rámcům podle svého výběru – lokálně i v cloudu. Tím je zajištěna 
maximální mobilita a optimální využití. Bezpečnost cloudu Microsoft® 
Azure je zajištěna četnými certifikacemi a více než 50 možnostmi 
souladu s předpisy.

Dräger Safety Cloud
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Systém odpovědností Dräger FireGround 
Dosah
Viditelnost 1,5 km – středně velké kancelářské budovy nebo rodinné 
domy

není potřeba zesilovač

Středně velký sklad nebo průmyslové zařízení potřeba 1 zesilovač
Tunely počet zesilovačů v závislosti na počtu zatáček, převýšení a délkách

Aplikace Dräger FireGround
Použití 6 týmů, po 4 hasičích
Připojení tablet s aplikací FireGround je bezdrátově připojen k jednomu 

FireGround HUBu přes Wi-Fi nebo LTE
Operační systém Android
Tablet navrženo pro použití na 10palcovém tabletu

Dräger FireGround HUB
Připojení Telemetrie, upload dat přes LTE (vyžaduje SIM kartu)
Napájecí zdroj Režim vozu a přenosný režim

Web Dräger FireGround 
Použití neomezený počet uživatelů
Prohlížeč Microsoft Edge, Google Chrome, FireFox, Safari
Cloud Dräger Cloud (Microsoft® Azure)
  
Homologace 
IP67 Stupeň krytí pro odolnost proti prachu a ponoření
Směrnice 2014/53/EU Směrnice o rádiových zařízeních (RED)
Směrnice 94/9/ES (zesilovač) Zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
EN 60079-0 Výbušné atmosféry – Zařízení: Všeobecné požadavky
EN 60079-11 Výbušné atmosféry – Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností

Microsoft® Azure je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft®

Technické údaje

Systém odpovědností Dräger FireGround Frekvence Objednací číslo
Dräger FireGround HUB EU 869 MHz 37 20 212 
Zesilovač Dräger FireGround EU 869 MHz 37 20 216
Další frekvence  na vyžádání

Informace pro objednání
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Poznámky
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SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo

www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice 
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272

Příslušného regionálního 
obchodního zástupce 
najdete zde:  
www.draeger.com/kontakt

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. 
Zmiňované ochranné známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,  
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

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 94 597
contactSEE@draeger.com


