
Dräger FTS 8000
Fire Training System

O sistema móvel de treinamento contra incêndio Dräger FTS 8000 para
brigadas de incêndio permite que você realize treinos de combate a
incêndios realistas e seguros com uso de mangueira, leitura das camadas
de fumaça, expansão rápida do incêndio, experiência com o calor e
procedimentos táticos. A combinação de locais com incêndios classe A,
e classe B permite um treinamento bastante realista.
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Combinação patenteada de incêndio 

em madeira e gás liquefeito de petróleo 

(GLP) para exibir progresso do incêndio  

e treinamento com mangueira

Treinamento realista e comportamento de 

extinção com calor e fumaça real

Expansão de gás liquefeito de petróleo 

(GLP) ajustável por até 12 metros

Combinação de incêndio classe A e classe B para 

combate a incêndios em ambientes fechados

Três contêineres para transporte marítimo (20 pés cada) 

seguindo normas ISO – móvel e fácil de transportar

Sala técnica com painel de controle

Salá de prática em posições diferentes
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Cenários de treinamento distintos no contêiner de incêndio

O Dräger FTS 8000 foi pensado idealmente para o treinamento prático e a posterior formação dos seus
bombeiros. O grande número de cenários de exercício possíveis oferece um treinamento desafiador a
bombeiros iniciantes e avançados. O desenvolvimento e os fenômenos do incêndio são ilustrados usando
um treinamento com incêndio apenas em madeira. Com gás liquefeito de petróleo (GLP), é produzida
uma camada de fumaça de alta energia. Diferentemente de um sistema com incêndio apenas em madeira,
ele também oferece a vantagem de se poder repetir o treinamento com mangueira em intervalos curtos.
Além disso, estão instalados locais com foco de incêndios a gás no FTS 8000. Eles podem ser operados
individualmente ou com o sistema de incêndio classe A. Isso dá a oportunidade de combinar todos os locais
de incêndio individualmente para o treinamento de diferentes táticas para combate a incêndios em ambientes
internos.

Combate a incêndios realista, reproduzível e seguro

A combinação de locais com incêndio classe A e classe B traz as vantagens dos dois combustíveis em um
só sistema: use madeira para produzir fumaça real e criar condições de incêndio realista. O incêndio a gás
garante cenários de treinamento que podem ser reproduzidos rapidamente com alto nível de segurança.

Tecnologia confiável baseada em vários anos de experiência

A Dräger tem muitos anos de experiência no desenvolvimento e construção dos sistemas de treinamento
contra incêndio. Quanto aos materiais usados e sua construção, todos os componentes do Dräger FTS 8000
são desenvolvidos para altas cargas. Isso porque o sistema de treinamento contra incêndio com incêndio
combinado está sujeito a tensões particularmente altas em termos de robustez e durabilidade, além da
exposição ao calor, água, vapor e fumaça.

O conceito de operação também foi pensado para manuseio simples e comprovado. Todo o sistema é
controlado pelo treinador por um único controle remoto prático.

Realista sem comprometer a segurança

O Dräger FTS 8000 oferece o nível mais alto de segurança para todo o seu realismo. Todos os cenários de
treinamento na planta são seguros e controlados. Especialmente o incêndio com gás liquefeito de petróleo
(GLP), que causa altas demandas no equipamento de controle da planta. Para atender esses requisitos,
desenvolvemos um conceito de segurança abrangente. Monitoramento contínuo do gás e da temperatura,
treinamento especial dos treinadores envolvidos e avaliação ampla de riscos e perigos garantem a melhor
proteção possível dos participantes e treinadores.
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Conforme o conceito de treinamento Dräger FiRE 8000

A base para o desenvolvimento e operação do Dräger FTS 8000 é o comprovado conceito de treinamento
Dräger FiRE 8000: Combate a incêndios | Realidade | Formação. O conceito consiste em blocos de
construção:

I Desenvolvimento do incêndio e fenômeno de expansão rápida do incêndio

II Treinamento com mangueira, introdução ao resfriamento de cômodos e fumaça de gases

III Disposição dinâmica da mangueira, combate a incêndios indireto e direto

IV Procedimento tático para combate a incêndios em condições de incêndio realista

O conceito de treinamento é parte do treinamento de treinadores associados, que é conduzido por treinadores
altamente qualificados da Dräger Global Academy.

Treinamento econômico

Além dos aspectos de segurança e realismo, o Dräger FTS 8000 também é pensado tendo em vista a
economicidade. Os participantes, treinadores e os equipamentos não sofrem muitas exigências da carga de
incêndio baixa no sistema de incêndio classe A e a possibilidade de controle no sistema de incêndio classe B.

Solução patenteada

Com a combinação inovadora de locais com incêndio classe A e classe B em um só sistema, definimos novos
padrões de treinamento em incêndios reais. O Dräger FTS 8000 é a solução compacta e móvel para seu
treinamento holístico no combate a incêndios em ambientes internos.

Qualidade certificada

O Dräger FTS 8000 é fabricado de acordo com as normas internacionais e europeias e é aprovado e
certificado por uma organização de ensaios independente (p.ex. TÜV). Depois da conclusão, o sistema recebe
a marcação CE.

São aplicadas as seguintes normas na fabricação do Dräger FTS 8000:

‒ DIN 14097-2 Sistemas de treinamento contra incêndios, parte 2, equipamento de simulação por gás
‒ DIN 14097-3 Instalações de treinamento para bombeiros, parte 3, instalações de simulação por

combustível sólido
‒ IEC 60346 Norma elétrica internacional para instalações prediais
‒ 2014/68/EU Diretriz de equipamento sob pressão
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Dräger FiRE 8000

Treinamento realista de combate a incêndios Dräger FiRE 8000 –
Desenvolvido por especialistas e com especialistas: A preparação
ideal dos usuários de respiradores para uso em ataques em ambientes
internos.
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Dräger X-am® 5000

O Dräger X-am® 5000 pertence a uma geração de detectores de
gases desenvolvida especialmente para o monitoramento pessoal. Este
detector para 1 a 5 gases mede de forma confiável gases e vapores
combustíveis, oxigênio e concentrações perigosas de gases tóxicos,
vapores orgânicos, gases odorantes e amina.
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Dräger X-zone® 5500

Monitoramento de área de última geração – o Dräger X-zone® 5500
pode ser usado em combinação com os instrumentos de detecção de
gases Dräger X-am® 5000, 5100 ou 5600 para a medição de até seis
gases, transformando a tecnologia portátil de detecção de gases em um
sistema completo e com diversas aplicações.
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Dräger UCF® 7000

Fácil de usar com apenas uma mão. Tenha uma visão mais ampla e
tome melhores decisões com as opções de exibição ideal oferecidas
pela câmera de geração de imagens térmicas Dräger UCF® 7000. A
câmera é intrinsecamente segura (zona ATEX 1) e oferece o máximo
nível de segurança e confiabilidade em atmosferas potencialmente
explosivas.

Produtos relacionados
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Dräger TRT 7000

Treinamento realista, seguro e repetível: O Dräger TRT 7000 permite
que você prepare a equipe de resgate para acidentes complexos com
caminhões e cenários com materiais perigosos a custos e implicações
logísticas e ambientais reduzidas.
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Dräger MFC 7000

O Dräger MFC 7000 é a solução totalmente automática para a
preparação de equipamentos de proteção respiratória e roupas
de proteção química depois do uso. Em uma única operação, o
equipamento usado é limpo, desinfetado e seco em segurança
na cabine multifuncional, protegendo o material. Desse modo, o
equipamento de proteção individual (EPI) está novamente pronto para
uso em pouco tempo.
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Dräger FTS 8000
Pressão de entrada Mínimo 6 bar, máximo 15,6 bar
Faixa de temperatura -5 °C a 40 °C
Alimentação 400 V, 50 Hz, 32 A, TN-C-S
Meio comburente Propano em fase líquida e gasosa, painéis de madeira
Visão geral
O sistema consiste em três contêineres móveis de 20 pés, de acordo com a ISO 1496 parte 1, em que os locais de incêndio em gás,
gás liquefeito de petróleo e madeira podem ser operados em combinação para demonstrações de desenvolvimento do incêndio e
treinamento com mangueira para bombeiros e outros brigadistas.
Os três contêineres de treinamento (chamados de contêineres de porta dupla), C1, C2 e C3, que são dispostos em posição
especificada e precisamente definida em relação uns aos outros, de acordo com o plano de layout, são conectados entre si pelas
extremidades dianteiras.
Há uma passagem para o contêiner C3 na parede lateral do contêiner C2.
Contêiner: fundação / min. 15 cm de distância de ventilação ao solo / superfície de instalação ao nível do solo, com borne de
aterramento
Desempenhos dos clientes
Alimentação (3L+N+PE AC 400V / 32 A, TN-C-S)
Disponibilizando tanque de gás, possibilidade de retirada das fases líquida e gasosa, o tamanho do tanque de gás depende da
frequência de treinamento (tamanho recomendado do tanque: 2,9 t ou 5 m³, instalado acima do solo)
Drenagem (de acordo com requisitos técnicos de segurança) e iluminação para a área de treinamento
Todos os alvarás e aprovações para a edificação que possam ser necessários além da inspeção do TÜV
Todas as atividades que não estejam incluídas explicitamente no escopo de serviços da Dräger

Informações para pedido

Escopo de serviços
A oferta inclui os seguintes serviços:
Planejamento e construção
Gerenciamento de projetos
Instalação e comissionamento do sistema C1 + C2 + C3
Entrega da planta ao primeiro local de instalação
Anuência do TÜV e certificação CE
Documentação técnica (incluindo instruções do fabricante)
Instruções sobre a operação do sistema e trabalho de manutenção básico
Treinamento de treinadores completo para cinco pessoas
Opcional: Apoio ao cliente na preparação de avaliação de riscos para o treinamento
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

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

BAHIA
Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edificio CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
.

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel (51) 3457 1303
.
SÃO PAULO (Matriz)
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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