
Mobilní požárně bezpečnostní stanice RESCUEPoint vybavena 
sadou první pomoci a elektronickou signalizací s možností 

dálkového monitoringu 



Inovativní způsob zajištění požární ochrany, první zdravotní pomoci a zajištění rychlé lokalizace případného  
požáru nebo jiného nebezpečí u venkovních akcí, staveb nebo ojediněle používaných prostorů. Správným    
umístěním systému RESCUEPoint lze účinně doplnit preventivní požární hlídku při zlepšení lokalizace vzniklého 
nebezpečí a prvotního zásahu pro ochranu života, zdraví a majetku. 

 

Systém RESCUEPoint zajistí splnění zákonných požadavků pro: 

• kulturní, sportovní  a společenské akce, kterých se účastní velký počet lidí 

• výstavbu a rekonstrukce památkových objektů, knihoven, divadel a vzdělávacích zařízení 

• provádění činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 

RESCUEPoint lze osadit na míru dle konkrétního účelu využití vhodnými typy hasicích přístrojů a lékárniček         

s volitelnou variabilitou vnitřních náplní dle specifických potřeb. 

Možnost rozšíření o externí defibrilátor, oční sprchu pro výplach očí a adresný bezdrátový systém lokalizace 

požáru včetně dálkového monitoringu.  

Systém RESCUEPoint pro rychlou lokalizaci požáru a jiného nebezpečí 

• rychlá a díky adresnému zaměření konkrétního tlačítkového nebo automatického hlásiče přesná       

lokalizace požáru 

• automatická signalizace použití hasicích přístrojů, lékárničky a defibrilátoru 

 



Rychlá a přesná lokalizace díky adresnému, bezdrátovému     
systému, navrženému speciálně pro ty nejnáročnější podmínky  
s velmi odolnou konstrukcí a spolehlivou funkcí za každého      
počasí. Systém splňuje normu EN 54. Systém lze kombinovat      
s  adresným automatickým detektorem požáru. 

Praktická a přehledná lékárnička v boxu s těsněním proti prachu  

a stříkající vodě je vyrobena z tvrzeného a nárazuvzdorného 

vstřikovaného ABS plastu.  

Náplň lékárničky je tímto velice dobře chráněna a je zaručena její 

dlouhá funkčnost. Náplň lékárničky lze volit dle prostoru, ve   

kterém bude umístěná nebo dle prováděných činností. Vybavení 

lékárničky odpovídá požadavkům BOZP. 

Hasicí přístroje práškové, pěnové a další  dle podmínek nebo 

předpokládaného nebezpečí. Hasicí schopnosti dle normy  

EN 3-7+A1 podle potřeb určeného prostoru. 

Automatický externí defibrilátor—sofistikované zařízení, které 

umožňuje na základě automatické analýzy EKG instruovat   

pomocí zřetelných vizuálních a hlasových pokynů krok za    

krokem laického zachránce k provedení bezpečné a účinné 

resuscitace s podáním defibrilačního výboje při zástavě srdce.  

Díky bezdrátovému adresnému systému  lze  RESCUEPoint rozšířit i o  autonomní detektory 

kouře a tlačítkové hlásiče umístěné mimo mobilní požárně bezpečnostní stanici. Tím se     

vytvoří systém rychlého varování při vzniku požáru, který výrazně zkrátí čas zpozorování         

a prvotního hasebního zásahu a zároveň čas příjezdu Hasičského záchranného sboru ČR. 

Výplach očí s praktickým aplikátorem. Roztok 0,9% chloridu 

sodného. Použití pro výplach očí při jejich zasažení             

mechanickými nečistotami nebo chemickými látkami. 
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V dnešní době jsou kladeny velké nároky na zaměstnavatele, zhotovitele staveb a mimo jiné i obce na       

zajištění požární ochrany a zajištění první zdravotní pomoci na pracovišti i při pořádaní akcí, kterých se 

účastní velký počet osob.  

RESCUEPoint lze účinně použít na: 

• Splnění zákonných požadavků §102 odst. 6 Zákoníku práce. 

• Zajištění požární ochrany dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Vyhlášky o technických    

podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb. a Vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb.  

a dalších. 

• Splnění podrobnějších požadavků na pracoviště a pracovní prostření dle nařízení vlády č. 101/2005 

Sb. 

 


