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[BULLSEYE

SIMULATOR GAŠENJA
Z LASERJEM ALI VODO
PRAKTIČNI PRIKAZ GAŠENJA
BREZ OBREMENITVE OKOLJA
ALI ODPADKA
BullsEye sistem uporablja napredno
tehnologijo s pomočjo katere
simulira gašenje z gasilnikom na
prah, CO2 ali vodo. Omogoča nam
varno, okoljsko sprejemljivo in
realistično simulacijo gašenja.
Usposabljanje se lahko izvaja
znotraj stavbe, na delovnem
mestu ali kar v predavalnici.

[ NADZOR S SENZORJI

Sistem BullsEye je revolucionarni,
digitalni simulator gašenja. Senzorji
zaznajo smer gašenja uporabnika in
v odgovor avtomatično prilagodijo
LED digitalne plamene. To nam
omogoča, da uporabnik spozna kako
učinkovito uporabiti gasilnik, izvesti
gašenje. Tako gašenje ne proizvede
nobenega odpadka (odpadnega prahu,
mešanice goriva/prahu ali škodljivih
plinov, ki se proizvajajo pri gorenju
bencina/nafte/olja). BullsEye elektronski
sistem zazna smer gašenja in pogasi
požar takrat, ko je tečajnik izvedel
pravilno gašenje. Veliki prednosti takega
usposabljanja sta ravno neobremenjevanje
okolja in možnost izvajanja usposabljanja
brez odvisnosti od vremenskih vplivov.
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[ LASTNOSTI BULLSEYE
SISTEMA
OKOLJU PRIJAZNO
Sistem uporablja konični laser, ki simulira
iztok gasila in je zato neodvisen od
medija prah ali CO2. Uporabljamo
lahko tudi tako imenovane »pametne
gasilnike«, ki nam omogočajo gašenje z
medijem voda/zrak.
VARNO
Nevarnost za nastanek poškodb,
ki lahko nastanejo pri klasičnem
gašenju, popolnoma odstranimo z
gašenjem LED digitalnih plamenov s
pomočjo laserskega gasilnika.
UČINKOVITO
Omogoča realistično in dinamično
simulacijo gašenja. Več kot 100
uporabnikov lahko usposobimo v
enem samem dnevu ne, da bi pri tem
morali polniti gasilnike.

[ PREDNOSTI BULLSEYE
SISTEMA

• Omogoča nam varno, učinkovito
in praktično usposabljanje;
• Omogoča usposabljanje znotraj
objekta, na delovnem mestu;
• Omogoča ocenjevanje uporabnikov
in spremljanje rezultatov ter napredka
med posameznimi izobraževanji.

Več 100 multinacionalk, gasilskih
brigad, bolnišnic, univerz, državnih
inštitucij in ostalih podjetij po celem
svetu uporablja BullEx simulatorje.
Pridružite se zadovoljnim podjetjem,
ki usposabljajo svoje zaposlene z
BullEx sistemi.
> Preverite zakaj…

...tisoče gasilskih enot, kooperacij, bolnišnic,
univerz in državnih inštitucij uporablja Haagen
simulatorje.
Za informacije obiščite www.vizijavarnosti.com,
email info@vizijavarnosti.com ali nas
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pokličite na +386 (0)40 815 113.
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