
DrägerSensor CatEx
DrägerSensors

Alta qualidade, baixo custo operacional: graças à tecnologia
DrägerSensor CatEx PR, os sensores são resistentes à contaminação e
especialmente estáveis a longo prazo. Têm também tempo de resposta
curto, para alertar rapidamente sobre os perigos.
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Benefícios
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Nosso próprio design

Nós desenvolvemos os sensores com o nosso próprio conhecimento técnico. Assim, podemos garantir a
qualidade e sabemos que as medições serão exatas. Isso permite que sejam usados com toda a nossa linha de
detectores de gases Dräger desenvolvidos internamente.

Durável e resistente à contaminação

Sulfeto de hidrogênio e silicone são contaminantes que afetam os sensores Cat-Ex e podem ser encontradas
em locais sujeitos a gases explosivos. Graças à nova composição do pellistor, os sensores têm alta resistência
à contaminação por essas substâncias. Eles também não contêm chumbo, seguindo a Diretiva 2002/95/EG
(Restrições de substâncias perigosas). A alta resistência à contaminação proporciona uma estabilidade
extraordinária a longo prazo, reduzindo os custos operacionais.

Sensibilidade a vapor

Gases desconhecidos e hidrocarbonetos complexos são um desafio especial à sensibilidade dos sensores
catalíticos. Os novos sensores CatEx PR destacam-se pela sensibilidade. A capacidade de detectar todos os
hidrocarbonetos (de metano a nonano) foi comprovada em um certificado de desempenho de medição para as
séries X-am® 1/2/5000, X-am 7000 e X-am 8000.

Tempo de resposta curto

Alarmes rápidos de gases e vapores explosivos são vitais. A resposta rápida dos sensores CatEx PR reduz o
intervalo de tempo entre o perigo e o alerta.

De LIE a 100 vol.%

Os nossos sensores catalíticos são adequados para medições desde o limite inferior de explosividade (LIE) até
100 vol.%

O X-am 8000 tem a opção de comutação automática para os ranges de medição, facilitando a leitura dos
resultados no monitoramento de altas concentrações de metano; se o sensor medir valores acima de 100%
LIE, o visor muda para a faixa de 0 a 100 vol.%.



Componentes do sistema
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Dräger X-am® 2500

O Dräger X-am® 2500 foi especialmente projetado para uso como
proteção pessoal. O detector de 1 a 4 gases detecta confiavelmente
gases e vapores combustíveis, bem como O2, CO, NO2, SO2 e H2S.
A tecnologia de medição confiável e totalmente madura, os sensores
duráveis e o manuseio fácil garantem um alto grau de segurança com
custos operacionais extremamente baixos.

D
-1

43
25

-2
01

7

Dräger X-am® 5000

O Dräger X-am® 5000 pertence a uma geração de detectores de
gás, desenvolvidos especialmente para aplicações de monitoramento
pessoal. Esse detector de 1 a 5 gases mede confiavelmente gases e
vapores combustíveis, bem como O2 e concentrações prejudiciais de
gases tóxicos, vapores orgânicos, aromáticos e amina.
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Dräger X-am 7000

O Dräger X-am 7000 é a solução para a medição simultânea e contínua
de até cinco gases. É a companhia ideal em uma variedade de
aplicações em que a detecção confiável de oxigênio, gases e vapores
tóxicos e combustíveis é necessária.
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Dräger X-am® 8000

As medições para liberação do trabalho nunca foram tão fáceis e
cômodas: Ele detecta de 1 a 7 gases e vapores tóxicos e inflamáveis,
assim como oxigênio, tudo ao mesmo tempo, tanto no modo bomba
como no modo difusão. Design inovador de sinalização e funções de
assistência práticas garantem segurança completa em todo o processo.



Produtos relacionados
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Sensores infravermelho

Os sensores infravermelhos Dräger têm as melhores medições
possíveis e não estão sujeitos a contaminação. Com longa vida útil,
esses são sensores praticamente sem custos adicionais. Eles também
podem fazer medições simultâneas de risco de explosão e de CO2.
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Sensores PID

Sensores PID são a escolha ideal para a detecção de baixas
concentrações de compostos orgânicos voláteis. Um PID
(detector de fotoionização) é usado para medir grupos de substâncias
perigosas ou ser ajustado para medir substâncias perigosas
individualmente.
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DrägerSensor XS

DrägerSensors podem ser usados para detectar gases e vapores
diferentes. Nós mesmos desenvolvemos e produzimos os
DrägerSensors. Além disso, ainda há o benefício da longa vida útil e do
baixo custo operacional.
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DrägerSensor XXS

A Dräger criou sensores eletroquímicos em miniatura especialmente
para as gerações X-am® 1/2/5 e X-am® 8000 do Dräger Pac. Eles
detectam diversos gases e vapores. Também são muito confiáveis e
estáveis por longos períodos, reduzindo custos operacionais.



Informações para pedido
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Descrição Intervalo de medição Detecção de Dispositivo(s) Código para pedido
DrägerSensor CatEx
125 PR

0 a 100 % LIE ou
0 a 100 Vol.-% CH4

Gases e vapores Dräger X-am® 2500,
Dräger X-am® 5000,
Dräger X-am® 8000

68 12 950

DrägerSensor CatEx
125 PR-Gas

0 a 100 % LIE ou
0 a 100 Vol.-% CH4

Gases Dräger X-am® 2500,
Dräger X-am® 5000,
Dräger X-am® 8000

68 13 080

DrägerSensor Smart
CatEx PR

0 a 100% LIE Gases e vapores Dräger X-am® 7000 68 12 980

DrägerSensor Smart
CatEx PR FR

0 a 100 % LIE ou
0 a 100 Vol.-% CH4

Apenas metano Dräger X-am® 7000 68 12 975

DrägerSensor Smart
CatEx PR HC

0 a 100 % LIE ou
0 a 100 Vol.-% CH4

Gases e vapores Dräger X-am® 7000 68 12 970



Observações
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registadas mencionadas só estão registadas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o sítio Web www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

SÃO PAULO
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
seguranca.br@draeger.com

BAHIA
Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edificio CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443
Fax (11) 4193 2070

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com

RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
Fax (22) 2765 7099

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303

RECIFE
Dräger Safety Recife
Av. Eng. Domingos Ferreira, 2001
Boa Viagem
51111-021 – Recife – PE
Tel (81) 3326 0319

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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