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ROZWIĄZANIA  STACJONARNEJ 
 DETEKCJI  GAZÓW  FIRMY  DRÄGER

Systemy detekcji gazów zaprojektowane, by sprostać specyficznym 
potrzebom klienta
Każdy zakład przemysłowy jest inny. Z naszego ponad 70-letnie-
go doświadczenia i  rozwoju naszych sprawdzonych czujników 
 DrägerSensors wiemy, że stacjonarne systemy wykrywania ognia 
i gazu pozostają tylko tak skuteczne, jak dobre są projekty ich wy-
konania. W tym celu ściśle współpracujemy z naszymi klientami, 
aby zapewnić doradztwo podczas całego procesu – od konsultacji, 
poprzez projekt, realizację i wdrożenie. W ten sposób mogą  Państwo 
uzyskać najlepszy możliwy system ostrzegania przed gazem dla 
swoich indywidualnych potrzeb.

KONSULTACJE
W ramach kompleksowego doradztwa – od projektu po specy-
fikację sprzętu i wskazówki dotyczące instalacji – nasze zespoły 
specjalistów są w pełni zdolne do oceny niebezpiecznych środo-
wisk w każdym zastosowaniu. Wykorzystują one proaktywną ana-
lizę, obejmującą zaawansowane technologie, takie jak mapowanie 
płomieni/gazu oraz niestandardowe rozwiązania bezprzewodowe, 
w celu opracowania odpowiedniej koncepcji do konkretnych po-
trzeb klienta.

INŻYNIERIA PROJEKTU
Nasz zespół inżynierów pracuje bezpośrednio z Państwem, aby za-
spokoić wszystkie potrzeby i dostarczyć zoptymalizowane rozwiąza-
nia o najlepszej wydajności, niższych kosztach i łatwej konserwacji.

PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ
Może to obejmować m.in. integrację z systemami sterowania insta-
lacją, systemami wizualizacji i specyficznymi akcesoriami.
Zapewniamy kompleksowe zarządzanie  Państwa zamówieniem 
wraz z elastycznymi opcjami – w tym telefoniczne potwierdzanie 
czy dostawy częściowe. W razie potrzeby oferujemy również indy-
widualną dokumentację projektową i usługi montażowe.

URUCHOMIENIE
Upewniamy się, że  Państwa system jest w pełni zainstalowany 
i działa prawidłowo. 

Podczas przekazywania urządzeń nasi inżynierowie dostarczają wie-
dzę pozwalającą na proaktywną i bezpieczną konserwację instalacji.

SZKOLENIE
Nasze kursy szkoleniowe pozwalają na lepsze zrozumienie niebez-
piecznych środowisk gazowych i efektywne wykorzystanie naszych 
systemów detekcji gazów. 
Możemy przeprowadzić szkolenie na miejscu, dostosowane do 
 Państwa indywidualnych potrzeb, lub w naszych placówkach, w wie-
lu miejscach na całym świecie.

OBSŁUGA KLIENTA
Zapewniamy terminowe wsparcie podczas realizacji projektu. 
Obejmuje to wszelkie zapytania techniczne wraz ze wskazówkami 
dotyczącymi wszystkich aspektów naszego asortymentu produk-
tów i usług – takich jak serwis posprzedażowy na miejscu, w tym 
konserwacje lub naprawy  Państwa systemu detekcji gazów.
Nasze systemy detekcji płomieni i gazów składają się z szerokiej 
gamy czujników  IR, elektrochemicznych i katalitycznych  Ex o szyb-
kich czasach reakcji i niskiej czułości skrośnej. 
Chętnie doradzimy osobiście, aby znaleźć odpowiedni system dla 
 Państwa indywidualnych wymagań.
Poznaj nasze rozwiązania:  
www.draeger.com/stacjonarna-detekcja-gazow.
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