
Dräger FireGround
Vezérlőpultok

A tűzoltóparancsnoknak azonnali információkra van szüksége a SCBA-t
viselő minden személyről valamennyi belépési pontnál, és tudnia kell, hogy
számíthat-e rájuk az adott helyzetben. A Dräger FireGround felügyeleti
rendszer mindezt gyorsan telepíthető módon valósítja meg, minimalizálva a
rádión keresztül történő hangkommunikáció szükségességét, és lehetővé
téve a távfelügyeletet a bevetésekről készített beszámolók mellett.
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Dräger FireGround Web

Különböző bevetések több belépési 
ellenőrzőpontjának távoli vagy helyszíni 
felügyelete és a bevetést követő elemzés

Dräger FireGround App

Az SCBA-felhasználók felügyelete a helyszín 
egy belépési ellenőrzőpontján
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Dräger FireGround
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Pontos monitorozás független, valós idejű adattovábbítással
A Dräger FireGround felügyeleti rendszert úgy terveztük meg, hogy valós időben továbbítson létfontosságú
információkat, így Önnek, mint tűzoltóparancsnoknak több időt biztosít a taktikai döntések meghozatalához.
Ez az előny jelentősen megnöveli az általános biztonságot, és segíti a csapatát a bevetés során. A Dräger
FireGround az elérhető hálózati és áramellátási infrastruktúrától független, saját, védett hálózatot hoz létre.
Emellett megoldásunk felhőszolgáltatásokat is kínál egyedi jelentéskészítéshez és távmonitorozáshoz.

BIZTONSÁG+

Automatikus működtetés és bejelentkezés
Biztonságos és gyors bevetéshez: Dräger PSS® AirBoss Connect eszközünket úgy terveztük meg, hogy
a palackszelep megnyitásakor automatikusan aktiválja a rádióátvitelt. Így az aktív légzőkészülékről érkező minden
létfontosságú adat és riasztás könnyedén megtekinthető az Ön okos eszközén. Ráadásul továbbra is folytathat
személyes beszélgetést egy tűzoltóval, ha a szabványos műveleti eljárás ezt megköveteli, így a teljes felügyeleti
folyamat megbízhatóbbá és biztonságosabbá válik csapata számára az esemény alatt.

Valós idejű átvitel a riasztások széles körében
Alapvetően fontos, hogy kritikus helyzetekben azonnal rendelkezésre álljon minden információ. A Dräger PSS
AirBoss Connect a riasztások széles körével lett megtervezve:

‒ Palacknyomás, kevés levegő és ideje visszavonulni riasztás
‒ Kézi vészjelző, mozdulatlansági riasztás és hőriasztás
‒ Kommunikációs riasztások és nyugtázás, pl. univerzális evakuálási üzenet

Amikor kritikus helyzetek adódnak, Ön mindig tájékozódhat. A valós időben továbbított riasztások azt az előnyt
kínálják, hogy megbízható módon azonosíthatja a bajban levő tűzoltót, és azonnal kapcsolatba léphet vele.

A nem szóbeli kommunikáció kisebb rádióforgalmat biztosít
A Dräger FireGround felügyeleti rendszer a szóbeli állapotfrissítések szükségességének csökkentésével
teszi egyszerűvé a folyamatos adatcserét. Ez a földi mobil rádió (LMR) használatát lényeges mértékben
szabadítja fel a taktikai üzenetekhez, így Önnek és csapatának több ideje lesz arra, hogy a közvetlen fő
feladatra összpontosítsanak. A kommunikációs riasztásokat, pl. az univerzális evakuálási üzenetet elektronikus
vezérlőegység fogadja hangos riasztással. Pontosan láthatja, hogy ki nyugtázta a riasztást, és ki nem, így
utóbbival a földi mobil rádió használatával fel tudja venni a kapcsolatot.

HASZNÁLHATÓSÁG

Gyors csapatbevetés
A Dräger FireGround App tervezésekor a tűzoltó általi használhatóságot tartottuk szem előtt, és
problémamentesen integráltuk azt a szabványos műveleti eljárásokba. A FireGround az összes aktív SCBA-
t megjeleníti egyedi berendezés azonosító hozzárendelésével vagy viselőjük nevével. Ezután az egyes SCBA
készülékek vagy tűzoltók áthúzással adhatók hozzá a csapathoz. Ilyen módon könnyedén hozhatók létre előre
meghatározott csapatok, és automatikusan adható meg például a 26. tűzoltóautó, 1. bevetés.
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Nyomon követés
Azonkívül, hogy a helyszínen levő tűzoltók monitorozhatók a használatával, a FireGround segíti az esemény
kibontakozását is figyelemmel követni. Használatával elkészítheti az esemény rajzát, beszédfelvételeket
készíthet, és fényképeket adhat meg. Minden adatbevitel időbélyeget kap, ami segíti Önt a jelentéskészítésben.
A FireGround Web App használatával áttekintheti a belépési pontokat, ami lehetővé teszi, hogy a magasabb
parancsnoki szintek azonnal értesüljenek, ha kritikus esemény fordul elő.

Intuitív felület
A FireGround fő képernyője részletes áttekintést ad az SCBA-t viselő minden személyről első ránézésre.
Felül jelennek meg azok, akik kritikus nyomásszintet érnek el, vagy speciális riasztást mutatnak. Rendszerünk
lehetővé teszi, hogy folyamatosan monitorozza a helyszínen levő csapatát és az esetleges problémákat,
amelyekkel szembenéznek.

Egyszerű üzembe helyezés
A Dräger FireGround Webhez történő hozzáféréshez csupán egyetlen eszközre és egy internetböngészőre
van szükség. A Dräger QR-kódon alapuló regisztrációs és konfigurációs folyamata különösen hatékonnyá és
zökkenőmentessé teszi a FireGround Webben történő regisztrációt és az összes FireGround alkalmazás és
HUB konfigurálását.

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

Távfelügyelet
Az opcionális Dräger FireGround Web bárhonnan lehetővé teszi a parancsnokság, a vezetőség és a műhely
számára a helyszínen létrehozott adatok felhasználását. Ehhez mindössze annyi szükséges, hogy a FireGround
HUB LTE használatával csatlakozzon a Dräger Cloudhoz. Ön távolról bármikor nyomon követhet több bevetést,
és megkaphatja a teljes bevetési naplót, ami a nagy és összetett forgatókönyvek során is egyaránt növeli a
biztonságot. Ugyanazok az információk állnak rendelkezésére, mint a helyszínen, így például a nyomásértékek,
riasztások, valamint a FireGround App felhasználója által megosztott bármely más adat. A jegyzetek vagy képek
közvetlen elérésének köszönhetően a központi parancsnokság mindig tisztában van azzal, hogy mi történik egy
adott helyzetben.

Egyedi eseményjelentés és átfogó elemzés
További előnye, hogy könnyedén testre szabhatja a jelentéskészítést több célból, a felhasználó vagy eszköz
előzményeitől az összes esemény szinkronizált áttekintéséig. A bizonyítási és taktikai szintű eseményjelentések
készítésének lehetősége átfogó és értékes elemzést ad Önnek. A Dräger többlépcsős adatnaplózó rendszert
kínál – az SCBA elektronikus vezérlőegységében, a FireGround Appban és a Dräger felhőben –, amely
bármilyen helyzetben és bármikor biztosítja az adatok elérhetőségét.

Kiváló terjedés épületen keresztül
Dräger FireGround felügyeleti rendszerünk olyan megbízható, vezeték nélküli kommunikációs rendszerrel
van ellátva, amely lehetővé teszi Önnek, hogy 1,5 km távolságig kapcsolatban maradjon, így jelentősen javul a
kommunikációs vonal akkor is, ha Ön nincs közvetlenül az esemény helyszínén. Ezt a hatótávolságot azonban
befolyásolja a szerkezet és épület típusa (pl. jellemző családi házak, átlagos raktárak vagy alagutak). Vevőinkkel
együtt teszteket végeztünk egy SCBA-felhasználó és egy FireGround HUB közötti hatótávolságra vonatkozóan,
és kiváló eredményeket kaptunk. Emellett minél több SCBA felhasználó lép be egy építménybe, annál jobb
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a FireGround jel megosztása a hálózati komponensek között. Minden egyes PSS AirBoss Connect és HUB
automatikusan átjátszóként működik, kiterjesztve ezzel az általános hatótávolságot az egyes lépések során.

Dräger FireGround felügyeleti rendszer – távmonitorozás
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A Dräger FireGround Web lehetővé teszi az tűzoltóparancsnok számára, hogy több belépési ellenőrzőpontot és több bevetést felügyeljen,
távolról vagy a helyszínen. Emellett a Fire Ground Web lehetővé teszi a helyszínről származó adatok áttekintését és elemzését az esemény
alatt és után műhelyi tervezéshez, tanulságok levonásához stb.
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Dräger PSS® AirBoss

A Dräger PSS ® AirBoss ergonómia tekintetében a legjobb, és az
egyik legkönnyebb légzőkészülék tűzoltáshoz. A tűzoltók által a világ
különböző részein szerzett tapasztalatok és a legújabb technológiai
újítások alapján egy még biztonságosabb és tisztább légző rendszert
terveztünk, amely könnyű és hosszabb ideig tartó légzést biztosít.
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Dräger BG ProAir

Kifejezetten hosszabb időtartamra terveztük: A Dräger BG ProAir egy
túlnyomásos, zárt rendszerű légzőkészülék, amely a kompromisszumok
nélküli biztonságot a legmagasabb szintű légzési és hordási
kényelemmel ötvözi. Könnyebb hordani és könnyebb vele lélegezni: így
több ideje marad a munka elvégzésére és a biztonságos visszatérésre.
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Dräger FireGround HUB

A Dräger FireGround HUB csatlakoztatja a Dräger PSS® AirBosst a
FireGround felügyeleti rendszerhez. Ez egy hordozható eszköz, amelyet
a tűzoltó magával vihet, elhelyezheti a belépési pont közelében vagy
beszerelheti a tűzoltóautó belsejébe.
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Dräger FireGround Jelismétlő

A felügyeleti rendszer hatótávolságát befolyásolja az építmény vagy az
épület típusa (pl. raktárak vagy alagutak). Több forduló vagy nagyobb
magasságok és hosszúságok esetén a Dräger FireGround jelismétlő
meghosszabbítja a Dräger PSS® AirBoss Connect és a Dräger
FireGround HUB közötti hatótávolságot.
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Dräger Safety Cloud

A Dräger Safety Cloud a Microsoft® Azure-on, az integrált
felhőszolgáltatások folyamatosan bővülő gyűjteményén alapul. A
felhő használatával az alkalmazások a világ bármely tájáról elérhetőek
és kezelhetőek. Minden felhasználó hozzáférhet a választásának
megfelelő eszközökhöz, alkalmazásokhoz és keretrendszerekhez –
helyben, vagy akár a felhőben is. Mindezzel maximális mobilitás és
optimális felhasználási körülmények érhetők el. A Microsoft® Azure felhő
biztonságát számos minősítés és több mint 50 megfelelőségi tanúsítvány
szavatolja.
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Dräger FireGround felügyeleti rendszer

Hatótávolság
1,5 km-es hatótávolság – átlagos irodaépület vagy családi ház nem szükséges ismétlő
Átlagos raktár vagy ipari létesítmények 1 ismétlő szükséges
Alagutak ismétlők száma a kanyarok számától, szinttől és hosszúságoktól

függően

Dräger FireGround App
Használat 6 csapat, csapatonként 4 tűzoltó
Csatlakozás A FireGround App alkalmazást futtató táblagép Wi-Fi vagy LTE

segítségével vezeték nélkül csatlakozik egy FireGround HUBhoz.
Operációs rendszer Android
Táblagép 10” táblagépen való használatra tervezett

Dräger FireGround HUB
Csatlakozás Telemetria, LTE adatfeltöltés (SIM-kártya szükséges)
Áramellátás Autó üzemmód és hordozható üzemmód

Dräger FireGround Web
Használat korlátlan számú felhasználó
Böngésző Microsoft Edge, Google Chrome, FireFox, Safari
Felhő Dräger Cloud (Microsoft® Azure)

Jóváhagyások (függőben)
IP67 Védettségi osztály por és vízbe merítés ellen
2014/53/EU irányelv Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED)
94/9/EK irányelv (ismétlő) Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések

(ATEX)
EN 60079-0 Robbanóképes közegek – Gyártmányok: Általános követelmények
EN 60079-11 Robbanóképes közegek – Gyártmányok gyújtószikramentes

védelemmel

Rendelési információk

Dräger FireGround felügyeleti rendszer Frekvencia Alkatrészszám
Dräger FireGround HUB EU 869 Mhz 37 20 212
Dräger FireGround Repeater EU 869 Mhz 37 20 216
További frekvenciák kérésre
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Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem felt.tlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

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

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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