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Bezpieczna ewakuacja 
Nasze rozwiązania ucieczkowe
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Sytuacje awaryjne wymagają pomocy eksperta
W firmie Dräger wiemy, że nagłe i zupełnie nieplanowane sytuacje 
związane z substancjami niebezpiecznymi mogą wystąpić w ciągu  
kilku sekund, a każdy scenariusz ewakuacji jest inny.

Niezależnie od przyczyny, warunków środowiska 
i parametrów operacyjnych jedna rzecz pozostaje 
niezmienna w każdej sytuacji kryzysowej — trzeba 
zapewnić całkowite bezpieczeństwo wszystkim 
osobom, których ona dotyka. Dlatego właśnie 
oferujemy bogatą gamę rozwiązań ucieczkowych 
oraz wszechstronnych programów konsultacyjnych 
i szkoleniowych, które są dokładnie dopasowane 
do Twoich potrzeb i obaw. To, w połączeniu z naszą 

wiedzą i doświadczeniem w zakresie technologii 
ratujących i chroniących życie, czyni z Dräger 
firmę, do której warto się zwrócić w poszukiwaniu 
wyposażenia, na którym i Ty, i Twoi pracownicy 
będziecie mogli polegać zawsze i wszędzie. 

Wynika to także z naszego poświęcenia na  
rzecz bezpieczeństwa i wyznawanej filozofii  
„Techniki dla Życia”.

Zależnie od  
powietrza otoczenia

Np. długa droga ucieczki, niewystarczająca ilość 
 tlenu / nieznane zagrożenia w powietrzu otoczenia

Np. krótka droga 
ucieczki, wystarczająca 

ilość tlenu / znane 
zagrożenia w powietrzu 

otoczenia

Ewakuacja

OBSZARY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM, W KTÓRYCH JESTEŚMY EKSPERTAMI

Filtrujące urządzenia 
ucieczkowe s. 4–5

Filtrowanie gazów 
toksycznych

Ucieczkowe aparaty 
oddechowe na sprężone 

powietrze s. 6–7

Sprężone powietrze 
w butlach jako źródło 

powietrza do oddychania

Ucieczkowe aparaty 
regeneracyjne s. 8–9

Tlen jest uzyskiwany  
z KO2 w wyniku reakcji 
chemicznej i podawany  
w sposób wahadłowy

Komory ratunkowe
s. 10–11

Samowystarczalna strefa 
ucieczkowa zapewniająca 
bezpieczną atmosferę na 

kilka godzin/dni

Niezależne oddychanie

DRÄGER OFERUJE SZKOLENIA, USŁUGI I PORADY DOTYCZĄCE
WSZYSTKICH WYMIENIONYCH OBSZARÓW.

Nie jest możliwa 
ucieczka do miejsca  

z bezpieczną  
atmosferą 

Niestandardowe 
rozwiązania

Sytuacja

Wymagana 
ochrona

Nasze 
rozwiązanie

Zasada 
działania
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Filtrujące urządzenia ucieczkowe
„Gdy liczy się każda sekunda”
Do niespodziewanego uwolnienia szkodliwych gazów, par i cząsteczek może dojść 
w ciągu kilku sekund. To, czy uda się uratować życie w takiej sytuacji, jest kwestią 
właściwego wyszkolenia i sprzętu ucieczkowego. Wszystkie urządzenia i komponenty 
muszą być łatwe w obsłudze, niezawodne i nie mogą sprawiać użytkownikom 
problemów. Gama filtrujących urządzeń ucieczkowych Dräger PARAT® spełnia te 
wymagania, ale to nie koniec jej zalet.

Nasze filtrujące urządzenia ucieczkowe zostały 
opracowane we współpracy z użytkownikami 
pracującymi w branży wydobycia ropy i gazu, branży 
petrochemicznej i innych gałęziach przemysłu, dzięki 
czemu oferują nie tylko najwyższe bezpieczeństwo, 
ale także większą wygodę użytkowania, wytrzymałe 
obudowy i sprawdzone filtropochłaniacze, 
które gwarantują użytkownikowi ochronę przed 
niebezpiecznymi substancjami podczas ewakuacji.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ URZĄDZENIA 
DRÄGER PARAT?
Łatwość obsługi
–  Podczas ewakuacji nie ma czasu do stracenia. 

Dlatego filtrujące urządzenia ucieczkowe firmy 
Dräger są cały czas optymalizowane pod kątem 
łatwości użytkowania. Wystarczy otworzyć 
opakowanie, wyjąć urządzenie i je założyć.  
Te trzy proste kroki dzielą użytkownika od 
bezpiecznej ewakuacji. To naprawdę łatwe! 

Solidność w parze z ergonomią
–  Najwyższa wygoda użytkowania i przenoszenia. 

Wytrzymałe opakowania chronią urządzenia 
ucieczkowe przed uszkodzeniami, na które  
są narażone w swym codziennym,  
wymagającym środowisku.

Niezawodna ochrona
–  Różne filtropochłaniacze chronią przed wieloma 

różnymi toksycznymi gazami przemysłowymi 
i pożarowymi, parami i cząstkami. Plomba 
zabezpieczająca na opakowaniu pozwala 
stwierdzić, czy było ono otwierane.

Niski koszt eksploatacji
–  Wymiana filtropochłaniacza we wskazanych 

odstępach czasu zwiększa całkowity okres 
żywotności kapturów ucieczkowych Dräger 
PARAT i przekłada się na niski koszt eksploatacji. 
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Kaptury ucieczkowe Dräger PARAT 

Dobrze widoczny kaptur Pełna ochrona 

Idealne dopasowanie

Zawór wydechowy

Wewnętrzna uprząż 
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Seria Dräger PARAT 3000
Filtrujące urządzenia ucieczkowe Dräger serii PARAT 3000 są niezawodne, kompaktowe, 
bezpieczne i łatwe w obsłudze. Urządzenia są zaprojektowane tak, by zapewniać 
przynajmniej 15 minut czasu ucieczki, i dopuszczone zgodnie z jedyną normą dotyczącą 
przemysłowych urządzeń ucieczkowych (DIN 58647-7).

Dostępne są dwie opcje: Dräger PARAT 3100 to półmaska z 2-punktową uprzężą, która 
zapewnia szybkie wkładanie, wygodne użytkowanie i dobrą komunikację. Dräger PARAT 
3200 jest wyposażony w zespół ustnika i zacisku nosowego, który charakteryzuje się 
bardzo wysoką szczelnością.
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Dobra widoczność

Tekstylna opaska na szyję

Wydajny filtropochłaniacz

Kaptury ucieczkowe PARAT® są dostępne z filtrami przemysłowymi, pożarowymi lub 
połączonymi ucieczkowymi filtrami przemysłowo-pożarowymi. Różne opcje opakowania 
i przenoszenia sprawiają, że system można wygodnie nosić ze sobą lub zamontować 
na ścianie w wybranym obszarze.

   

D
-8

50
29

-2
01

3

Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3100
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Ucieczkowe aparaty oddechowe na sprężone powietrze 
„Twój osobisty ratownik”
W niektórych sytuacjach awaryjnych oddychanie powietrzem otoczenia ani jego 
filtrowanie nie jest możliwe. Szkodliwy dym lub toksyczne opary to tylko niektóre 
z zagrożeń, które sprawiają, że ucieczka nie jest możliwa bez przenośnego źródła 
sprężonego powietrza. Ratowniczy ucieczkowy aparat oddechowy Dräger Saver 
zapewniający niezależne źródło tlenu umożliwia skuteczną, łatwą i bezpieczną 
ewakuację z niebezpiecznego otoczenia.

Gama urządzeń Saver została opracowana przy 
użyciu najnowszych technologii i wymaga od 
użytkowników tylko niewielkiego przeszkolenia. 
Sprzęt wykorzystuje butle na sprężone powietrze 
zapewniające tlen na 10 lub 15 minut oddychania 
oraz odznacza się wytrzymałą konstrukcją,  
dużą widocznością i łatwością obsługi.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ URZĄDZENIA 
DRÄGER SAVER 
Automatyczna aktywacja po otwarciu torby
–  Natychmiastowa aktywacja przyspiesza 

i ułatwia ewakuację: urządzenie można 
zresetować w przypadku fałszywego alarmu.

Panele fotoluminescencyjne  
zwiększające widoczność
–  Urządzenie i jego użytkownik są dobrze widoczni 

i rozpoznawalni nawet w obszarach, gdzie trudno 
coś zobaczyć.

Opcje personalizacji
–  Oferujemy zróżnicowane opcje, które pozwalają 

dostosować produkt do wymagań użytkowników. 

Lekkość i poręczność
–  Urządzenia Saver są dostępne w twardym etui 

lub miękkiej torbie oraz można je zamontować  
w różnych miejscach, dzięki czemu w razie 
potrzeby da się z nich łatwo i szybko skorzystać.
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Dräger Saver

Kaptur ze stałym przepływem Szeroki wizjer

Paski odblaskowe

Panele fotoluminescencyjne

Gumowa opaska uszczelniająca; opcja: 
opaska odporna na chemikalia (wersja SE)

Dräger Saver PP
Dräger Saver PP wyposażony jest w maskę pełnotwarzową przydatną w środowiskach, 
gdzie wymagany jest większy współczynnik ochrony. Za pomocą dodatkowego, 
opcjonalnego węża urządzenie można też połączyć z zewnętrznym źródłem powietrza.

Dräger Saver CF 
To proste do założenia i automatycznie uruchamiające się urządzenie ucieczkowe 
zapewniające stały przepływ powietrza umożliwia wygodną ewakuację  
z niebezpiecznego środowiska.
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Wskaźnik ciśnienia butli

Kieszeń na dokumenty pod pokrywą

Urządzenia serii Dräger Saver umożliwiają łatwą i bezpieczną ucieczkę.  
Wszystkie modele zapewniają powietrze na 10 lub 15 minut.
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Ucieczkowe aparaty regeneracyjne
„Gdy potrzeba więcej czasu na ucieczkę”
Wypadki wymagające natychmiastowej pomocy w oddychaniu mogą wydarzyć się z dala 
od stref bezpieczeństwa. Mogą one też wymagać cierpliwego oczekiwania na pomoc 
z zewnątrz. W obu przypadkach czas ma kluczowe znaczenie. Urządzenie Dräger Oxy 
3000/6000 zapewnia użytkownikowi tlen na 30–60 minut, dzięki czemu daje mu czas, 
aby bezpiecznie opuścić obszar zagrożenia.

Solidność i pełna kontrola: ucieczkowe aparaty 
regeneracyjne Dräger Oxy 3000 i 6000 
zaprojektowano do użytku w najcięższych warunkach. 
Ich nowa konstrukcja gwarantuje niezawodną ochronę 
wewnętrznej jednostki przed uszkodzeniem. Okienko 
kontrolne zwiększa poziom bezpieczeństwa, a okno 
stanu umożliwia użytkownikowi sprawdzenie w ciągu 
paru sekund, czy urządzenie nadaje się do użytku.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ APARATY DRÄGER OXY
Większa wygoda
–  Oba modele są lekkie, posiadają wygodne 

zagryzane ustniki i można je obsługiwać jedną 
ręką (zarówno lewą, jak i prawą).

Włóż i uciekaj
–  Starter uruchamia aparat od razu po włożeniu, 

zapewniając użytkownikowi natychmiastowe 
dostarczanie O2 i ochronę.

Zmniejszenie kosztów
–  Obydwa modele nie wymagają serwisu nawet przez 

10 lat i odznaczają się wytrzymałą konstrukcją.

Szybkie sprawdzenie funkcjonowania
–  Okienko kontrolne i strefa zgniotu pozwalają szybko 

i bezproblemowo sprawdzić stan urządzenia.
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Dräger Oxy 3000/6000 

Otwieranie z uszczelnieniem Wytrzymała plastikowa pokrywa

Pasek na ramię

Okienko kontrolne (okno stanu)

Pierścień wzmacniający

Ochrona przed 
przetarciem 

Ucieczkowe aparaty regeneracyjne Dräger Oxy 3000 i 6000  
to proste, niezawodne i bezpieczne urządzenia stworzone,  
aby sprostać najtrudniejszym warunkom.

Dräger Oxy 3000 i Oxy 6000
Do obu aparatów można opcjonalnie dołączyć pas na ramię lub pas biodrowy  
(z ochroną przed przetarciem lub bez niej).
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Dräger Oxyboks K 25
Ergonomiczny ucieczkowy aparat regeneracyjny, który można zawsze nosić ze sobą.
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Komory schronieniowe
„Czas poważnie pomyśleć o bezpieczeństwie”
Czasami ewakuacja wymaga czasu: czasu, by odpocząć podczas ucieczki, lub czasu, 
który trzeba przeczekać, aż zagrożenie minie lub nadejdzie zespół ratunkowy.  
W takiej sytuacji potrzebne są mobilne konstrukcje zapewniające bezpieczeństwo. 
Komory i pomieszczenia schronieniowe Dräger zapewniają bezpieczne miejsce,  
gdzie ewakuujące się osoby mogą się przegrupować i poczekać na pomoc oraz  
skąd mogą komunikować się ze światem zewnętrznym.

Komory schronieniowe Dräger zapewniają 
bezpieczne miejsce, gdzie ewakuujące się osoby 
mogą się przegrupować i poczekać na pomoc 
oraz skąd mogą komunikować się ze światem 
zewnętrznym. Komory schronieniowe zapewniają 
powietrze oddechowe nawet na 48 godzin lub 
dłużej i dostępne są wersjach standardowych oraz 
dostosowanych do indywidualnych wymagań.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KOMORY 
SCHRONIENIOWE DRÄGER?
Niezależność od systemów zewnętrznych
–  Dräger oferuje technologię zapewniającą izolację 

dzięki systemom oczyszczającym i regenerującym. 
Niezależność od powietrza otoczenia daje wysoki 
stopień ochrony dzięki temu, że można uniknąć 
ryzyka przebicia lub spalenia filtra.

Możliwość dłuższego użytkowania zwiększa 
szansę na przeżycie 
–  Nasze komory są zaprojektowane i zbudowane 

tak, by zapewniać użytkownikom bezpieczne 
powietrze oddechowe na czas wskazany przez 
analizę bezpieczeństwa — niezależnie od tego, 
czy jest to 8, 24, 48 czy większa liczba godzin.

Wszystko pod ręką
–  Poza licznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi 

funkcjami zapewniającymi bezpieczeństwo nasze 
komory wyposażone są we wszystkie podstawowe 
udogodnienia, które zwiększają komfort pobytu.

Dopasowane do potrzeb
–  Projekty wymagające pracy w długich tunelach, 

zastosowania w górnictwie, w przemyśle naftowym, 
gazowniczym i chemicznym oraz wszelkie inne 
użycia — oferujemy indywidualne rozwiązania 
w zakresie konfiguracji, pojemności i czasu 
bezpiecznego użytkowania. W naszej ofercie 
znajdują się też systemy zasilające do pomieszczeń 
schronieniowych oraz pojazdy ratunkowe.
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Komora schronieniowa Dräger 
Wszystkie komory schronieniowe Dräger wyposażone są w nowoczesne funkcje 
bezpieczeństwa i systemy oddechowe oraz mogą zapewniać cenne powietrze małym 
i dużym grupom uciekinierów przez określony czas — w zależności od rozmiaru, 
projektu i specyfikacji danego modelu. 

Komora, widok z tyłu
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Detektory gazów

Sygnalizatory optyczne

Jednostka 
regeneracyjna

Śluza

Ucha do podnoszenia i płozy

Śluza, widok z boku
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Gazoszczelne drzwi

System opłukiwania powietrzem

Klimatyzacja

Gazoszczelne drzwi
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Wszechstronne szkolenia i serwis

SERWIS DRÄGER
To, czego potrzebujesz, wtedy,  
kiedy tego potrzebujesz
–  szybkie i bezproblemowe wsparcie techniczne,
–   natychmiastowy dostęp do części zamiennych  

i zapasowych,
–  kontrola i konserwacja w zakładzie klienta,
–  możliwość wypożyczenia sprzętu i skorzystania  

z wyposażenia testowego.

SZKOLENIA DRÄGER
Wiedza ekspercka na wynos
–  globalna sieć centrów szkoleniowych  

Dräger Academy,
–  profesjonalny i zaangażowany personel,
–  specjalistyczne seminaria dotyczące obsługi  

i konserwacji,
–  szkolenia symulujące rzeczywiste warunki.

Oferowanie najlepszych produktów zapewniających bezpieczeństwo to dla nas za mało. 
Dlatego zapewniamy też wszechstronne szkolenia serwisowe i informacyjne, dzięki 
którym każdy może wykorzystać pełen potencjał nowatorskich rozwiązań Dräger.
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Eksperci, którym możesz zaufać
Nikt nie zna się na tym lepiej niż Dräger, dlatego oferujemy nie tylko optymalne 
rozwiązania ucieczkowe, ale też obszerne usługi i szkolenia przygotowujące wszystkich 
zainteresowanych do ich właściwego wykorzystania.

Stosowanie rozwiązań Dräger dotyczących 
bezpieczeństwa daje dostęp do ponad 125 lat 
doświadczenia w tworzeniu nowatorskich  
i niezawodnych produktów. Nieważne, czy pracujesz 
w hucie, na statku czy w kopalni węgla. Z nami 
możesz liczyć na dodatkowe korzyści, jak:

Indywidualne porady dotyczące bezpieczeństwa 
w Twoim miejscu pracy
–   Ocena ryzyka, tworzenie koncepcji bezpieczeństwa 

i ewakuacji, pomoc w planowaniu systemów detekcji 
gazu lub stacjonarnego doprowadzenia powietrza 
oddechowego, spersonalizowane rozwiązania — 
wszystko z jednego źródła.

Rozwiązania przyjazne użytkownikom
–   Wszystkie nasze urządzenia ucieczkowe łatwo 

się wkłada, wygodnie nosi i intuicyjnie obsługuje, 
dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się na 
swoich zadaniach.

Niski koszt eksploatacji
–   Niski całkowity koszt posiadania dzięki  

minimalnej konserwacji, długim okresom  
między serwisami, dużej niezawodności  
oraz bogatej ofercie serwisowej.

Bardzo krótki czas szkolenia
–   Spójne podejście do sposobów użytkowania  

w zakresie wszystkich produktów ucieczkowych 
w połączeniu z intuicyjnością obsługi pozwala 
skrócić czas szkolenia.

Optymalne wsparcie sprzedażowe
–   Lokalne wsparcie pierwszego poziomu  

dzięki specjalistom regionalnym, pomoc  
na poziomie krajowym i międzynarodowym  
oraz proste procedury biznesowe.
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Więcej opcji

Praktyczne szkolenia z Dräger Academy
Indywidualne szkolenia i treningi, szkolenie zwiększające świadomość 
w zakresie H2S, szkolenia z pracy w kontenerach lub ograniczonych 
przestrzeniach, instruktaże i odprawy dotyczące produktów, szkolenia  
z użytkowania, konserwacji i napraw urządzeń bezpieczeństwa.

Wyposażenie ochrony osobistej i technika pomiaru gazów 
W tym maski, filtry, kombinezony ochronne, urządzenia ochrony dróg 
oddechowych niezależne od powietrza otoczenia, urządzenia ucieczkowe, 
przenośne i stacjonarne detektory gazów, okulary ochronne, urządzenia do 
badania obecności alkoholu i narkotyków.

Inne zastosowania 
Wiemy, że zadania, wyzwania i potrzeby różnią się w zależności od klienta. Dlatego 
mamy bogatą ofertę produktów związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa, 
np. pracą w wysokiej temperaturze, wchodzeniem do ograniczonych przestrzeni, 
indywidualnymi koncepcjami bezpieczeństwa, konserwacją itd.
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CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

Znajdź lokalnego 
przedstawiciela 
handlowego na stronie:  
www.draeger.com/kontakt

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach. 
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia 
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

SIEDZIBA SPÓŁKI 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Uniwersytecka 18 
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 

BIURO BYDGOSZCZ 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 

Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Wendy 15 
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 


