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Spletna aplikacija Dräger FireGround Web
Spremljanje več vstopnih kontrolnih točk 
različnih nesreč bodisi z oddaljene lokacije ali 
na mestu samem ter izvedba analize po nesreči

Aplikacija Dräger FireGround 
Spremljanje uporabnikov sistemov SCBA 
na lokaciji z ene vstopne kontrolne točke

Poveljnik potrebuje informacije v živo od vseh uporabnikov sistemov  
SCBA na vseh vstopnih točkah ter mora poznati stanje njihove varnosti ne 
glede na okoliščine. Za to poskrbi sistem za preverjanje stanja članov  
ekipe Dräger FireGround Accountability System, katerega postavitev je 
izredno hitra in ki skoraj povsem odpravlja potrebo po govorni komunikaciji 
prek radijske povezave, prav tako pa omogoča oddaljeno spremljanje in 
poročanje o nesrečah.

Upravljalne plošče
Dräger FireGround
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Dräger FireGround Accountability System 

Dräger 
FireGround App*

Vozlišče Dräger 
FireGround HUB

Dräger PSS®
 AirBoss Connect in
Dräger BG ProAir

N
adzorna vstopna to
čk

a

Ekipa 1

En
try

 Control Point

Ekipa 2

Vozlišče Dräger 
FireGround HUB

Oddaljeno spremljanje

Spremljanje na 
prizorišču

Oblak Dräger 
Safety Cloud

Poveljnik

* brezplačen dodatek
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Prednosti

  

Natančno spremljanje in neodvisni prenos podatkov v realnem času 
Sistem za preverjanje stanja članov ekipe Dräger FireGround je zasnovan za prenos ključnih informacij  
v realnem času, kar daje poveljnikom več časa za sprejemanje taktičnih odločitev. Tako je mogoče povečati 
splošno varnost kot tudi izboljšati samozavest ekipe med nalogami. Aplikacija Dräger FireGround ustvari lastno 
omrežje, ki je neodvisno od razpoložljive omrežne in napajalne infrastrukture. Naša rešitev prav tako omogoča 
uporabo storitev v oblaku za poročanje po meri in oddaljeno spremljanje.

SAFETY+

Samodejna aktivacija in vpis
Za varnost in hitro uporabo: dihalni aparat Dräger PSS® AirBoss Connect smo zasnovali tako, da samodejno 
aktivira radijsko zvezo, ko se odpre ventil jeklenke. Zdaj si je mogoče prek pametne naprave enostavno ogledati 
vse ključne podatke in alarme aktivnih dihalnih aparatov. Prav tako se boste lahko še vedno pogovorili z gasilcem, 
če tako predvideva vaš standardni operativni postopek, zaradi česar bo celoten postopek za preverjanje stanja 
članov ekipe še bolj zanesljiv ter bo izboljšal varnost vaše ekipe med nesrečo.

Prenos v realnem času ter širok nabor opozoril
Hiter pregled informacij v kritičnih okoliščinah je ključnega pomena. Dihalni aparat  
Dräger PSS AirBoss Connect je zasnovan tako, da prikaže niz opozoril:

 – tlak jeklenke, opozorilo zaradi nizkega tlaka in čas do umika
 – Ročna aktivacija klica na pomoč, opozorilo zaradi negibnosti in opozorilo zaradi povišane toplote
 – opozorila v povezavi s komunikacijo in potrditvijo, npr. splošno sporočilo o umiku

Obveščeni ostanete tudi v kritičnih situacijah. Opozorila, ki se prenesejo v realnem času, omogočajo zanesljivo 
identifikacijo gasilca, ki potrebuje pomoč, ter takojšnjo vzpostavitev stika. 

Nebesedna komunikacija za zmanjšanje komunikacije prek radijske povezave
Sistem za preverjanje stanja članov ekipe Dräger FireGround poenostavi neprekinjeno izmenjavo podatkov, saj 
zmanjšuje potrebo po ustnem sporočanju stanja. To močno razbremeni omrežje kopenskega mobilnega radia 
(LMR), po katerem se prenašajo taktična obvestila, zaradi česar se lahko vi in vaša ekipa osredotočite na 
najpomembnejše naloge. Ko elektronska nadzorna enota prejme opozorilo v povezavi s komunikacijo,  
npr. univerzalno sporočilo o umiku, sproži slišno opozorilo. Jasno je označeno, kdo je sprejel alarm, zato lahko 
s tem konkretnim uporabnikom vzpostavite stik prek kopenskega mobilnega radia.

MOŽNOSTI UPORABE

Hitra organizacija ekip
Aplikacija Dräger FireGround je zasnovana posebej za gasilce, zato je njena integracija v standardne operativne 
postopke resnično preprosta. Prikazuje vse aktivne sisteme SCBA, in sicer bodisi prek kode ID opreme ali pa 
na podlagi imena uporabnika. Nato je mogoče vsakega uporabnika sistema SCBA ali gasilca razporediti  
v ekipo. Tako je mogoče vnaprej določene ekipe enostavno ustvarjati in jih samodejno dodajati, npr. gasilsko 
vozilo 26, ekipa 1.
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Sledenje
Aplikacija FireGround poleg spremljanja gasilcev na prizorišču pomaga tudi pri spremljanju poteka reševanja. 
Uporabite jo lahko za ustvarjanje skic nesreče, snemanje glasovnih posnetkov in za dodajanje fotografij. Vsak 
vnos je opremljen s časovnim žigom, ki je v pomoč pri pripravi poročil. Aplikacija FireGround Web omogoča 
pregled vstopnih točk, zato bodo odgovorne osebe nemudoma obveščene v primeru kritičnih dogodkov.

Inovativni vmesnik
Na glavnem zaslonu aplikacije FireGround je prikazan podroben pregled vsakega uporabnika sistema SCBA. 
Uporabniki, ki so dosegli kritično raven tlaka ali ki so se jim prikazala določena opozorila, so razvrščeni na vrh. 
Naš sistem omogoča neprekinjeno spremljanje vaše ekipe na prizorišču kot tudi morebitne težave, s katerimi  
se srečuje.

Enostavna nastavitev
Za dostop do spletne aplikacije Dräger FireGround Web boste potrebovali napravo in spletni brskalnik. Zaradi 
Drägerjevega postopka registracije in nastavitve na podlagi kode QR so registracija spletne aplikacije 
FireGround Web ter nastavitve vseh vaših mobilnih aplikacij FireGround ter vozlišč učinkovite in enostavne.

Prednosti

POVEZLJIVOST

Oddaljeno spremljanje
Izbirna spletna aplikacija Dräger FireGround Web omogoča poveljstvu, vodstvu ter osebju v delavnici uporabo 
podatkov, zbranih na mestu posredovanja, ne glede na lokacijo. Vse, kar morate storiti, je povezati vozlišče 
HUB z oblakom Dräger Cloud prek povezave LTE. Z oddaljene lokacije lahko spremljate več nesreč hkrati in 
pridobite celoten dnevnik nesreče, s čimer boste izboljšali varnost tako v primeru obsežnih kot zahtevnih 
incidentov. Na voljo so enake informacije kot na lokaciji, npr. odčitki tlaka, alarmi in tudi vsi drugi podatki, ki jih 
deli uporabnik aplikacije FireGround App. Z neposredno povezavo do zaznamkov ali slik ima centralno 
poveljstvo v vsakem trenutku popoln nadzor nad dogajanjem v prav vsaki situaciji.

Poročanje o nesrečah po meri in celovita analiza
Dodatno lahko enostavno prilagajate različne načine poročanja v različne namene, od zgodovine uporabnika ter 
naprave in zagotovite sinhroniziran ter celovit pregled nesreč. Zmožnost ustvarjanja poročil o nesrečah na ravni 
dokazov ter na taktični ravni zagotavlja celovite in neprecenljive analize. Družba Dräger vam nudi večstopenjski 
sistem beleženja podatkov – v elektronski nadzorni enoti sistema SCBA, v aplikaciji FireGround in v oblaku 
Dräger Cloud – ki zagotavlja razpoložljivost podatkov povsod in v vsakem trenutku.

Vrhunska komunikacija v zgradbah
Naš sistem za preverjanje stanja članov ekipe v aplikaciji Dräger FireGround ima zanesljiv sistem za brezžično 
komunikacijo, ki omogoča ohranjanje stikov z dosegom 1,5 km, kar močno izboljša komunikacijo, tudi kadar  
je uporabnik oddaljen od mesta nesreče. Vendar pa na doseg vplivajo vrste zgradb in stavb (npr. običajne 
stanovanjske zgradbe, skladišča ali tuneli). V sodelovanju z našimi strankami smo izvedli preskuse glede 
dosega komunikacij med uporabnikom sistema SCBA in vozliščem FireGround HUB in dosegli izvrstne 
rezultate. Vsak dihalni aparat PSS AirBoss Connect, kot tudi vozlišče HUB deluje kot repetitor ter izboljša 
širjenje signala z vsakim korakom.
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Spletna aplikacija 
Dräger FireGround Web

Aplikacija 
Dräger FireGround

Vozlišče 
Dräger FireGround HUB

Poveljnik
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try

 Control Point

Spletna aplikacija Dräger FireGround Web omogoča poveljstvu spremljanje več vstopnih kontrolnih točk in različne nesreče bodisi na 
mestu samem ali z oddaljene lokacije. Aplikacija FireGround Web prav tako omogoča pregled in analizo podatkov med nesrečo ali po 
njej, in sicer zaradi načrtovanja delavnic, sestankov o izkušnjah itd.

Dräger FireGround Accountability System – oddaljeno spremljanje
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Dräger PSS® AirBoss velja za enega najbolj ergonomičnih ter najlažjih 
dihalnih aparatov za gasilce. S pomočjo izkušenih gasilcev po vsem 
svetu ter na podlagi inovacij in tehnologije smo zasnovali še bolj varen in 
čistejši sistem SCBA, ki še dodatno poenostavi dihanje in podaljša čas 
uporabe.

Dräger PSS® AirBoss

Sistemske komponente
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Sistemske komponente
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Zasnovan posebej za daljšo uporabo: Dräger BG ProAir je dihalni  
aparat z zaprtim dihalnim krogom s pozitivnim tlakom, ki združuje 
brezkompromisno varnost ter najvišjo raven udobja med dihanjem in 
uporabo. Zaradi udobja med uporabo in neoviranega dihanja boste  
imeli več časa za varno izvajanje nalog.

Dräger BG ProAir
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Vozlišče Dräger FireGround HUB poveže dihalni aparat  
Dräger PSS® AirBoss s sistemom za preverjanje stanja članov ekipe 
FireGround Accountability System. To prenosno napravo lahko nosi 
gasilec, lahko jo postavite v bližino vstopne točke ali pa jo namestite  
v gasilsko vozilo.

Vozlišče Dräger FireGround HUB
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Na doseg sistema za preverjanje stanja članov ekipe vplivajo vrste 
zgradb in stavb (npr. skladišča ali tuneli). V primeru večjega števila 
ovinkov, višje nadmorske višine in razdalje repetitor Dräger FireGround 
poveča doseg med dihalnim aparatom Dräger PSS® AirBoss Connect 
ter vozliščem Dräger FireGround HUB.

Repetitor Dräger FireGround
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Oblak Dräger Safety Cloud je osnovan na storitvi Microsoft® Azure, 
zbirki integriranih storitev v oblaku, ki se stalno širi. Z uporabo tega 
oblaka sta dostop do aplikacij in njihovo upravljanje mogoča od kjer koli 
na svetu. Vsi uporabniki lahko dostopajo do orodij, aplikacij in delovnih 
okvirov po svoji izbiri – tako lokalno kot v oblaku. To zagotavlja 
maksimalno mobilnost in optimalno uporabo. Varnost oblaka  
Microsoft® Azure potrjujejo številni certifikati, izpolnjene pa so tudi 
zahteve za skladnost z več kot 50 predpisi.

Oblak Dräger Safety Cloud
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Sistem za preverjanje stanja članov ekipe Dräger FireGround 
Doseg
Vidno polje 1,5 km – povprečna pisarna ali družinsko domovanje repetitor ni potreben
Povprečno skladišče ali industrijske zgradbe potreben 1 repetitor
Tuneli število repetitorjev je odvisno od števila ovinkov, nadmorske višine  

ter dolžine

Aplikacija Dräger FireGround
Uporaba 6 ekip, 4 gasilci v vsaki ekipi
Povezava Wi-Fi ali LTE, tablica z aplikacijo FireGround se brezžično poveže  

z vozliščem FireGround HUB
Operacijski sistem Android
Tablica zasnovano za uporabo z 10-palčno tablico

Vozlišče Dräger FireGround HUB
Povezava Prenos podatkov s telemetrijo, LTE (potrebna je kartica SIM)
Napajanje z elektriko način za vozila in prenosni način

Dräger FireGround Web 
Uporaba neomejeno število uporabnikov
Brskalnik Microsoft Edge, Google Chrome, FireFox, Safari
oblak Dräger Cloud (Microsoft® Azure)
  
Odobritve (v pričakovanju) 
IP67 Stopnja zaščite za odpornost na prah in potopitev
Direktiva 2014/53/EU Direktiva o radijski opremi (RED)
Direktiva 94/9/ES (repetitor) Oprema za potencialno eksplozivna okolja (ATEX)
EN 60079-0 Eksplozivna okolja – oprema: Splošne zahteve
EN 60079-11 Eksplozivna okolja – Zaščita opreme z lastno varnostjo

Microsoft® Azure je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft®

Tehnični podatki

Sistem za preverjanje stanja članov ekipe 
Dräger FireGround 

Frekvenca Kataloška številka

Dräger FireGround HUB EU 869 Mhz 37 20 212 
Dräger FireGround repetitor EU 869 Mhz 37 20 216
Druge frekvence  na zahtevo

Podatki za naročanje
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Opombe
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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

SLOVENIJA
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19 
12 31 Ljubljana-Črnuče
Tel  +386 1 561 2263
Fax  +386 1 561 2265

SEDEŽ PODJETJA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemčija

www.draeger.com

V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi,
v kateri se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.

Poiščite vašega lokalnega 
predstavnika na: 
www.draeger.com/contact


