
Vzduchové tlakové láhve Dräger
Příslušenství pro dýchací přistroje

Tyto tlakové láhve Dräger, navržené s využitím špičkových technologií
a pokročilých materiálů, můžete používat v jakýchkoliv situacích, ve
kterých je potřeba chránit dýchací cesty. Nabízíme širokou škálu láhví od
karbonových kompozitních materiálů po ocelové. Výhodou je jejich nízká
hmotnost a neomezená životnost.
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Epoxidová vnější vrstva v přírodní černé nebo žluté barvě

Ultralehká PET vložka

Karbonová/grafenová nanotrubice

Gumová horní krytka a spodní 
čepička

Bezpečnostní ventil  
s přepouštěcím ventilem
(jen s EFV)

Funkce RFID na hrdle nebo ventilu

NANO láhev Dräger (NLL), typ 4
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Vzduchové tlakové láhve Dräger
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Epoxidová vnější vrstva v přírodní černé nebo žluté barvě

Skleněný obal

Uhlíkový obal

Hliníková vložka

Antikorozní vrstva

Bezpečnostní ventil s přepouštěcím ventilem 
(EFV volitelně)

Funkce RFID na hrdle nebo ventilu

Tlaková láhev Dräger z karbonového kompozitu, typ 3
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NANO láhev Dräger (NLL), typ 4

Dräger NANO, typ 4, celokompozitní láhev je speciálně navržena pro minimální hmotnost, kterou je třeba nést
během nebezpečných zásahů hasičů. Snižuje se tím únava a zvyšuje vaše pohyblivost. Jedná se o v současné
době nejlehčí plynovou láhev na trhu s hmotností pláště 2,8 kg (6,8 L vzduchu/300 bar včetně nárazuvzdorných
krytů). Konstrukce založená na technologii PET vložky a karbonových nanotrubic zajišťuje v porovnání
s ocelovými láhvemi typu 1 snížení hmotnosti o více než 47 %. Při vybavení lehkými láhvemi, můžete těžit
z možnosti delší doby spotřeby vzduchu a zvýšení jeho přívodu tím, že využijete dvou láhví. Kombinace lehkého
robustního materiálu láhve s kryty odolnými proti nárazu zajišťuje vysokou odolnost a pevnou robustnost.

Tlaková láhev Dräger z karbonového kompozitu, typ 3

Naše láhve z karbonového kompozitu typu 3 obsahují bezešvou hliníkovou vložku obalenou uhlíkovými vlákny,
s vnější vrstvou ze skelných vláken, která jim poskytuje hladký pryskyřičný povrch. Díky tomu jsou láhve také
lehké, snadno se čistí a jsou mimořádně odolné proti nárazům, chemikáliím a oděru. Výsledkem je, že těžíte
z až o 33 % snížené hmotnosti v porovnání s konvenčními ocelovými láhvemi typu 1. Kromě toho jsou láhve
vyráběny a testovány v souladu s technologicky vyspělými postupy.

Ocelové láhve Dräger (NLL), typ 1

Společnost Dräger kromě toho nabízí řadu ocelových láhví, které vyhovují nízkonákladovým aplikacím, např.
v námořním průmyslu, přičemž si uchovávají trvale vysoký standard použití.

Rychlé a snadné čištění

Láhve Dräger jsou vhodné pro strojní i ruční čištění s využitím standardních čisticích prostředků. Tím se
podstatně redukuje vaše vystavení karcinogenům a dalším toxinům po zásahu.

Přizpůsobeno vašim konstrukčním požadavkům

Při objednávání láhví Dräger je přizpůsobíme tak, aby vyhovovaly vašim specifickým požadavkům: použijeme
vaše logo, štítky a barvy. Personalizace vašich láhví usnadní jejich lokalizaci a správu vybavení.

Životnost

V závislosti na cyklech plnění a použitém materiálu mají naše láhve konstrukční životnost 20, 30 let až
neomezenou životnost (NLL). Láve s neomezenou životností mohou být používány neomezeně, je-li jim věnována
řádná údržba a jsou-li dodržovány pravidelné kontroly. To je investice, díky které můžete zachovat klid během
zásahu, ale také z dlouhodobého hlediska sníží vaše náklady na vlastnictví.
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Vždy s ohledem na vaši bezpečnost

Nabízíme přepouštěcí ventil (EFV) pro prevenci neřízeného úniku plynu v případě náhodného otevření nebo
poškození ventilu láhve. Tato funkce vám umožňuje aktivovat nebo deaktivovat nadměrný průtok, aniž by byl
omezen jeho výkon. Kromě toho, v souladu s homologací podle normy EN 144-2018, poskytuje ventil vyšší
odolnost proti silným nárazům při zachování jejich plné funkčnosti. S technologií rychlospojek můžete provést
rychlou výměnu láhve bez nutnosti ručního šroubování ručního kolečka. Šetří to váš čas, a je tím zajištěno
bezpečné spojení mezi láhví a dýchacím přístrojem.

Podrobnosti
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Bezpečnostní ventil (s přepouštěcím
ventilem), podle normy EN144-2005

Pravoúhlý ventil (s přepouštěcím
ventilem), podle normy EN144-2018

Bezpečnostní ventil s manometrem
(s přepouštěcím ventilem EFV), podle
normy EN144-2018

Přehled tlakových láhví Dräger na stlačený vzduch
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Type I
Ocelová tlaková

láhev Dräger

6 L/300 bar

Type III 
Tlaková láhev Dräger

z karbonového kompozitu

6,8 L/300 bar

Type IV
Tlaková láhev
Dräger NANO

6,8 L/300 bar

Použití Všechny protipožární aplikace Všechny protipožární aplikace Všechny protipožární aplikace

Použitelnost 1 z 5 4 z 5 5 z 5

Hmotnost Vyšší hmotnost kvůli ocelovému 
materiálu O 33 % lehčí než u láhve typu I O 47 % lehčí než u láhve typu I

Možnost použití 2 láhví Nedoporučuje se Dobrá Velmi dobrá

Servisovatelnost 5 z 5 4 z 5 5 z 5

Životnost konstrukce NLL 20 nebo 30 let NLL

Čištění Schváleno pro různé druhy
čisticích strojů

Schváleno pro různé druhy
čisticích strojů

Schváleno pro různé druhy
čisticích strojů

Bezpečnost+ 5 z 5 5 z 5 5 z 5

Výměna při zásahu Rychlé naplnění a rychlé připojení Rychlé naplnění a rychlé připojení Rychlé naplnění a rychlé připojení

Přepouštěcí ventil (EFV) volitelně volitelně pouze s EFV

Součásti systému
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Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS ® AirBoss nabízí ve své třídě bezkonkurenční ergonomii
a představuje jeden z nejlehčích dýchacích přístrojů pro hasiče.
Zkušenosti hasičů z celého světa a nejnovější inovace z oblasti
technologií nás dovedly k návrhu systému vzduchového dýchacího
přístroje, který je ještě bezpečnější a čistší, takže můžete s jeho pomocí
dýchat snadněji a déle.
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 je jedním z nejlehčích profesionálních vzduchových
dýchacích přístrojů pro hasiče. Tento přístroj, který kombinuje pohodlí
s výjimečným výkonem pneumatického systému, je určen k použití tam,
kde jsou rozhodující jednoduchost a snadnost použití. PSS® 4000
je lehký, robustní, snadno se nasazuje a zajišťuje špičkovou ochranu
dýchacích cest.
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 je výkonný vzduchový dýchací přístroj určený pro
hasiče. Kombinuje pohodlí s výjimečným pneumatickým výkonem a je
určen pro situace, kde má jednoduchost a snadnost použití zásadní
význam. Tento lehký, avšak robustní dýchací přístroj, který se snadno
nasazuje, zajišťuje maximální ochranu dýchacích cest.
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Dräger PAS® Lite

Lehký vzduchový dýchací přístroj (VDP) Dräger PAS kombinuje
spolehlivost s pohodlím a výkonností. Je vhodný do průmyslových
provozů, kde je potřeba jednoduchý, robustní a snadno použitelný
dýchací přístroj.
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Rychlé připojení

Jednoúčelová souprava dvou tlakových láhví s pevným montážním rámem
a pohodlnou rukojetí, díky níž je možno celou sadu přenášet jako jediný
přístroj. Malá světlá výška tlakových láhví umožňuje nošení dýchacího
přístroje i ve stísněných prostorách bez nutnosti sundávání soupravy ze
zad.
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Systém dvou tlakových láhví

Dräger nabízí systém dvou tlakových láhví pro prodlouženou provozní
dobu (EDBA) s láhvemi o velikosti 6,8 L/300 bar. Jsou určeny k použití
v kombinaci se speciální spojovací deskou obou láhví.
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Ochranné obaly tlakových láhví

K dispozici je výběr nehořlavých obalů tlakových láhví:

‒ Dräger Protex, 6,0 a 6,8 L (modrá barva)
‒ PVC 6,8, 8,0 a 9,0 L (modrá, jiné barvy na vyžádání)
‒ Nomex 6,8, 8,0 a 9,0 L (modrá, černá nebo červená, jiné barvy na

vyžádání)
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Tlaková láhev Dräger NANO, typ 4

Objem vody (litry) 6,0 6,8 9,0
Provozní tlak (bar) 300 300 300
Objem atmosférického vzduchu (litry) 1620 1836 2430
Doba pracovního nasazení (minuty) ** 41 46 61
Nominální doba (minuty) ** 32 37 49
Závit M18 x 1,5 M18 x 1,5 M18 x 1,5
Homologace EN 12245:2009 EN 12245:2009 EN 12245:2009
Provozní tlak (bar) 300 300 300
Konstrukční životnost (roky) Neomezená životnost Neomezená životnost Neomezená životnost
Hmotnost pláště (kg) (s nátěrem / přírodní) 2,8/2,6 3,1/2,8 3,9/3,75
Hmotnost prázdné láhve s ventilem (kg)* 3,31/3,11 3,61/3,31 4,41/4,26
Hmotnost plné láhve s ventilem (kg)* 5,29/5,09 5,85/5,55 7,37/7,22
* Hmotnost zahrnuje vrchní a dolní kryt
** při spotřebě vzduchu 40 L za minutu

Tlaková láhev Dräger z karbonového kompozitu, typ 3

Objem vody (litry) 6,0 6,8 9,0 8,0 l
Provozní tlak (bar) 300 300 300 300
Objem atmosférického
vzduchu (litry)

1620 1836 2430 2160

Doba pracovního
nasazení (minuty) **

41 46 61 54

Nominální doba (minuty)
**

32 37 49 44

Závit M18 x 1,5 M18 x 1,5 M18 x 1,5 M18 x 1,5
Homologace EN 12245:2009 EN 12245:2009 EN 12245:2009 EN 12245:2009
Konstrukční životnost
(roky)

20 20/30 20 30

Hmotnost pláště (kg) 3,74 4,33 5,50 5,55
Hmotnost prázdné láhve
s ventilem (kg)*

4,25 4,84 6,01 6,06

Hmotnost plné láhve
s ventilem (kg)*

6,23 7,08 8,97 8,71

* Podle použitého ventilu
** při spotřebě vzduchu 40 L za minutu
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Ocelová tlaková láhev Dräger, typ 1

Objem vody (litry) 6,0 6,0
Provozní tlak (bar) 300 200
Objem atmosférického vzduchu (litry) 1620 1200
Doba pracovního nasazení (minuty) ** 41 30
Nominální doba (minuty) ** 32 24
Závit M18 x 1,5 M18 x 1,5
Homologace ISO 9809 ISO 9809
Konstrukční životnost (roky) Neomezená životnost Neomezená životnost
Hmotnost pláště (kg) 6,00 7,10
Hmotnost prázdné láhve s ventilem (kg)* 6,51 7,61
Hmotnost plné láhve s ventilem (kg)* 7,96 9,58
* S ventilem V11111 IL EFV
** při spotřebě vzduchu 40 L za minutu

Informace pro objednání

Tlaková láhev Dräger se stlačeným vzduchem Velikost tlakové
láhve

Číslo dílu pro
konfigurátor

6,0 L 300 bar 3712915
6,8 L 300 bar 3712916

Tlaková láhev Dräger NANO, typ 4

9,0 L 300 bar 3712917
6,0 L 300 bar 3353732
6,8 L 300 bar 3353733
8,0 L 300 bar 3359190

Tlaková láhev Dräger z karbonového kompozitu, typ 3

9,0 L 300 bar 3353734
6,0 L 200 bar 3353735Ocelová tlaková láhev Dräger, typ 1
6,0 L 300 bar 3355002

Konfigurátory nabízí možnosti pro:
Výběr jazyka štítků na návodu k použití Plné nebo prázdné
Přizpůsobené značení RFID

Možnosti u ventilů:
Řadové, pravoúhlé/příčné ventily S nebo bez přepouštěcího ventilu
S nebo bez bezpečnostního ráčnového ručního kolečka S nebo bez manometru
EN144:2005 nebo EN144:2018

Příslušenství Objednací číslo
Kryty tlakových láhví, Dräger Protex, PVC a Nomex na vyžádání
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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