
 

A DRÄGER X-AM 2500® KÉSZÜLÉKET KIMONDOTTAN SZEMÉLYVÉDELEMRE 

FEJLESZTETTÜK KI. AZ 1 – 4 GÁZT ÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK ÉRZÉKELI A GYÚLÉKONY GÁZOKAT 

ÉS GŐZÖKET, VALAMINT AZ O2, CO, NO2, SO2 ÉS H2S GÁZOKAT. 

TARTÓS ELEKTROKÉMIAI ÉRZÉKELŐK 
A lenyűgöző hidrogén-szulfid érzékelőnek nagy a felbontása, így megbízhatóan méri 

az igen alacsony munkahelyi határértékeket is. Az energiát nem fogyasztó 

ólommentes oxigénérzékelőt különösen hosszú (több mint 5 év) élettartam jellemzi. 

CO és H2S érzékelőinknek szintén ilyen hosszú a várható élettartamuk, így 

hozzájárulnak ahhoz, hogy különlegesen alacsony legyen az üzemeltetési költség. 

MÉRGEKNEK ELLENÁLLÓ EX ÉRZÉKELŐ 
Az innovatív, katalitikus Ex érzékelő lenyűgöző teljesítménye a szilikonnak és 

hidrogén-szulfidnak való nagy ellenálló képességének köszönhető. A hosszú 

kalibrálási intervallummal jellemzett stabilitás a nagy ellenálló képességgel együtt 

teszi lehetővé a különlegesen hosszú, több mint 4 éves élettartamot. A gyúlékony 

gázokra és gőzökre való nagy érzékenységét igazolja az EC/EN 60079-29-1 szerint 

kiadott, a metántól a nonánig terjedő mérésekre vonatkozó műszaki engedély. Ez az 

engedély bizonyítja, hogy a műszer alkalmas finomítókban, valamint a vegyiparban 

történő felhasználásra is. 

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG 

A Dräger X-am 2500 rendelkezik Ex engedéllyel a 0 zónára, így egyértelműen arra 

tervezték, hogy igen nagy legyen a felhasználó biztonsága a robbanásveszélyes 

területeken. A funkcionális kialakítás biztosítja, hogy a gáz felülről és oldalról is 

beléphessen – még akkor is, ha a műszer zsebben van, vagy az elülső gázbemenet 

el van takarva.  

KARBANTARTÁS: GYORS, KÖNNYŰ ÉS OLCSÓ 
A funkcionális tesztektől a komplett dokumentációig a felhasználók bármikor 

hozzáférhetnek azokhoz a gyakorlati megoldásokhoz, melyek biztonságot nyújtanak 

a használatkor. A Dräger Bump Test állomás, amihez nincs szükség helyi 

áramforrásra, és a berendezések minden részletre kiterjedő kezelésére szolgáló 

automatikus Dräger X-dock vizsgáló és kalibráló állomás ideális kiegészítői a 

rendszernek, melyekkel időt és munkát lehet megtakarítani. A Dräger X-dock 

állomással együtt a kiváló minőségű Dräger érzékelők 8 – 15 mp
1)

 alatt teszik 

lehetővé a működéspróbák elvégzését, nagyon alacsony gázfogyasztás mellett. Ez 

jelentősen csökkenti a berendezés üzemeltetési költségét. 

DIFFÚZIÓS VAGY PUMPA ÜZEMMÓD 
Tartályok és aknák szűk helyeinek mérésekor, vagy amikor szivárgást keresünk, egy 

akár 30 m-es tömlővel ellátott opcionális külső szivattyú az optimális megoldás. 

Amikor behelyezik a mérőműszert, automatikusan bekapcsol a pumpa funkció. A 

diffúziósról a pumpa üzemmódba gyorsan és könnyen, szerszámok vagy csavarok 

nélkül lehet átkapcsolni. 

ERGONÓMIKUS ÉS ROBUSZTUS 
Kis súlyának és ergonómikus kialakításának köszönhetően a Dräger X-am 2500 

magas szintű viselési komfortot biztosít. A célszerű kétgombos vezérlőpanel és a 

könnyű navigálás a menüben összetett funkcionalitása ellenére intuitív használatot 

tesz lehetővé. Az integrált védő gumibevonat és a rázkódásra nem érzékeny 

érzékelők további védelmet nyújtanak külső hatások vagy rezgések esetén. Ezen 

kívül nem érzékeny a Dräger X-am 2500 készülék az elektromágneses sugárzásra, 

pl. vezeték nélküli eszközök sugárzására. A Dräger X-am 2500 az IP 67 védelmi 

osztálynak megfelelően víz- és porálló, így garantált a tökéletes funkcionalitás még 

akkor is, ha vízbe esik. 
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MEGBÍZHATÓ ÁRAMELLÁTÁS 
A Dräger X-am 2500 készüléket vagy alkáli elemekkel, vagy tölthető NiMH telepekkel lehet üzemeltetni. Ez több mint 12 órára 

biztosít tápellátást, a nagy kapacitású telepkészlettel pedig több mint 13 órára. A követelményektől függően a telepeket 

műhelyben vagy járműben lehet feltölteni. Az Ex érzékelő nélkül a jellemző üzemidő több mint 250 óra. 

 

A DRÄGER X-PLORE TERMÉKCSALÁDOT A BIZTONSÁGOS LÉGZÉSRE FEJLESZTETTÜK KI. A 

BIZONYOS MUNKÁKNÁL ELKERÜLHETETLEN KÁROS ANYAGOK (RÉSZECSKÉK, GÁZOK, 

GŐZÖK) KISZABADULÁSA, ÉS LEVEGŐBE JUTÁSA. A DRÄGER A AZ X-PLORE 

LÉGZÉSVÉDELMI-PROGRAM SEGÍTSÉGÉVEL KOMPLETT TERMÉKVÁLASZTÉKOT ÉS 

RENDSZERMEGOLDÁSOKAT KÍNÁL ÖNNEK. 

Az ipari felhasználókkal közösen kifejlesztett X-plore ikerszűrős sorozat biztonságos 

és egyszerű megoldást kínál, ahol a felhasználó személyre szabottan, a számára 

ideális módon kombinálhatja a gyakorlati használhatóságos és komfortot. 

A Dräger X-plore 3300 ikerszűrős maszk egy alacsony karbantartásigényű 

félmaszk. A legideálisabb választás mindazok számára, akiknek kedvező árú és 

kényelmes légzésvédelemre van szükségük. 

FLEXIFIT FEJKOSÁR 
Az újszerű, simulékony anyag révén a fejen történő felfekvés és tapadás oly annyira 

kiváló, hogy sisak alatt sem érezhető a fejkosár. 

FLEXIBILIS ORR-RÉSZ 
A speciális kialakítás extratömör felfekvést és jól illeszkedő formát biztosít biztonsági 

szemüvegek használata esetén is. 

KOMPAKT, LAPOS „LOW PROFILE” TERVEZÉS 
A szűrő oldalirányú elhelyezése és a maszkok lapos építési formája első osztályú 

kilátást és jól illeszkedő formát nyújt védőrostélyok alkalmazása esetén. 

X-MEGVEZETÉSŰ PÁNTOZAT 
A pántozat keresztvezetését nagyon könnyű beállítani, ez gondoskodik az optimális 

súly- és erőelosztásról és ezáltal kényelmes viseletet biztosít. 

BIZTONSÁGOS BAJONETTZÁR 
A szűrő egyszerű és biztonságos használatához. Mindkét szűrőt felülről kell betenni 

és ütközési pontig kell lefelé nyomni. Így nem történhet hibás beszerelés. 
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