
Detectoare portabile de gaz 
Prezentarea generală a produsului
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Ce înseamnă 70 de ani în detectarea 
portabilă a gazelor? Multă experiență!
Când am început să dezvoltăm primele detectoare mobile de 
gaz - testerele clasice de gaz Dräger-Tube® - majoritatea minerilor 
foloseau canari pentru a testa atmosfera subterană pentru deficiențe 
de oxigen. În acel moment știam deja ce înseamnă detectarea 
gazelor pentru salvarea de vieți omenești: măsurarea precisă, 
fiabilă și multifuncțională a tuturor gazelor dăunătoare – nu numai 
a oxigenului. Fie că este toxic sau exploziv, astăzi avem dispozitivul 
de detecție portabil potrivit pentru (aproape) toate sarcinile. 

Domeniile de aplicare ale dispozitivelor 
noastre mobile de detectare a gazelor sunt 
diverse, la fel ca activitatea dvs. zilnică, 
indiferent de sectorul industrial în care activați. 
Utilizați-le pentru monitorizarea personală 
a locului de muncă, măsurarea pentru accesul 
în spațiile închise, detectarea scurgerilor, 
monitorizarea zonei și multe altele. 

PORTOFOLIU AMPLU DE SENZORI

Detectoarele noastre pentru unul și mai 
multe gaze măsoară peste 600 de gaze 
și vapori diferiți. DrägerSensors® sunt 
caracterizați de timpi rapizi de răspuns, 
pentru a ușura procesele, cum ar fi 
măsurătorile privind accesul. 

PROCESE EFICIENTE DE ÎNTREȚINERE

Pregătirea ușoară pentru următoarea 
lucrare: Susținem gestionarea modernă 
a  flotei cu procese rapide și automate 
pentru timpi de testare rapizi. 

CALITATEA DĂ ROADE

Robustețea ridicată și rezistența la otravă, 
precum și interferentele scăzute sunt 
proprietăți valoroase pentru a investi în 
siguranța la locul de muncă. Longevitatea 
senzorilor reduce costul de proprietate. 
Tuburile Dräger dovedite nu necesită calibrare 
cu monitorizare sustenabilă a loturilor.

PARTE A TRANSFORMĂRII DIGITALE

Prin schimbul de date prin cloud, 
cele mai recente modele, cum ar fi 
Dräger X-am® 8000, scurtează procesele 
dvs. de lucru. Rezultatul: vederi de ansamblu 
fără întreruperi ale lucrărilor, rezultând în 
decizii rapide și eficiență ridicată de lucru.

O FAMILIE PROPRIE

Detectoarele de gaz Dräger sunt o familie 
proprie. Le dețineți sau le închiriați – cel 
mai important este să le utilizați în viața 
de zi cu zi, pentru siguranța personalului. 
Familiarizați-vă acum cu portofoliul nostru.

Mineritul este originea istorică a detectării mobile 
a gazelor. Canarii erau folosiți pentru a alarma minerii 
cu privire la deficiența nocivă de oxigen.
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Detectoare Dräger pentru un singur gaz 
Avem soluția pentru activitatea dvs.

Dacă pericolul gazelor sau vaporilor toxici poate fi redus la un singur 
gaz sau substanță de bază, atunci dispozitivele de măsurare și avertizare 
pentru un singur gaz sunt soluția ideală pentru monitorizarea personală 
la locul de muncă. Acestea sunt mici, robuste și ergonomice. Aceste 
dispozitive sunt de obicei atașate la îmbrăcămintea de lucru în apropierea 
zonei de respirație, dar nu limitează mișcarea lucrătorilor.

Dräger Pac® 6000
–  Dispozitiv de unică folosință de până la doi ani 

pentru CO, H2S, SO2 sau O2

–  Robust, timp de răspuns rapid al senzorului, 
baterie puternică
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Dräger Pac® 6500
– Dispozitiv refolosibil pentru CO, H2S, SO2 sau O2

–  Robust, timp de răspuns rapid al senzorului, 
baterie puternică
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Dräger Pac® 8000
–  Dispozitiv refolosibil pentru gaze speciale, 

cum ar fi NO2, O3 sau COCl2
–  Robust, timp de răspuns rapid al senzorului, 

baterie puternică

Dräger Pac® 8500
–  Dispozitiv refolosibil pentru senzor de CO 

compensat cu hidrogen sau senzor dublu 
pentru H2S/CO sau O2/CO

–  Robust, timp de răspuns rapid al senzorului, 
baterie puternică
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Dräger X-am® 5100
– Robust, cu un ecran mare
–  Pentru gaze foarte reactive, cum ar fi  

HF, HCI, H2O2 și N2H4

–  Împreună cu Dräger X-zone 5500 este, de 
asemenea, potrivit pentru monitorizarea zonei
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Dräger  
Pac® 6000

Dräger  
Pac® 6500

Dräger  
Pac® 8000

Dräger  
Pac® 8500

Dräger  
X-am® 5100

Caracteristici principale

Gaze măsurabile CO, O2, H2S, SO2 CO, O2, H2S, SO2 NO, CO2, Cl2, HCN, 
NH3, PH3,
OV, OV-A, NO2, 
Ozon, Fosgen 

CO H2-CP, CO/H2S, 
CO/O2, H2S/O2, 
CO/HCN

H2O2, HF/HCL,
Hidrazină

Date tehnice

Interval de temperatură (dispozitiv) -40 °C la 55 °C -40 °C la 55 °C -40 °C la 55 °C -40 °C la 55 °C -20 °C la 50 °C 

Durata maximă de viață a bateriei (24/7) 2 ani* 2 ani* 2 ani 1 an

Baterie reîncărcabilă

Durata de viață 2 ani Nelimitată Nelimitată Nelimitată Nelimitată

Greutate 106 g 106 g 106 g 106 g 220 g

Compatibilitatea sistemului

Stație de testare a funcționării

Dräger X-dock®

Dräger X-zone®

Caracteristici

Filtru schimbabil

D-light

TLV / STEL / Vârf

Jurnal de date

Senzor dublu
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Detectoare Dräger pentru mai multe gaze 
Răspunsul măsurat la diferite pericole

Protecția personală, monitorizarea zonei, permisele de intrare în spații 
închise, precum și măsurătorile de siguranță ale puțurilor, canalelor sau 
rezervoarelor nu reprezintă o problemă cu noua generație de dispozitive 
Dräger X-am®. Aceste instrumente portabile de detectare a gazelor oferă 
măsurători fiabile, în timp ce senzorii durabili proiectați intern asigură 
siguranța maximă cuplată cu costuri de operare extrem de scăzute.

Dräger X-am® 2500
– Dispozitiv de detectare a 1 până la 4 gaze
–  Detectarea gazelor și vaporilor inflamabili, 

precum și O 2, CO, NO 2, SO2 și H2S
–  Greutate redusă și funcțional
– Utilizabil cu pompa Dräger X-am pentru CSE

Dräger X-am® 3500
– Dispozitiv de detectare a 1 până la 4 gaze
–  Detectarea gazelor și vaporilor inflamabili, 

precum și O2, CO, H2S, NO2 și SO2

–  Cu pompă internă
–  Special dezvoltat pentru CSE, comutare ușoară 

între modul de difuzie și modul pompă

Dräger X-am® 5000
– Dispozitiv de detectare a 1 până la 5 gaze
– Detectarea Ex-Tox-Ox a gazelor și vaporilor organici
–  Greutate redusă și funcțional
–  Utilizabil cu pompa Dräger X-am pentru CSE și cu 

Dräger X-zone 5500 pentru monitorizarea zonei

Dräger X-am® 5600
– Dispozitiv de detectare a 1 până la 6 gaze
–  Detectarea gazelor explozive, inflamabile și toxice, 

precum și a vaporilor și oxigenului
– Greutate redusă și funcțional
–  Utilizabil cu pompa Dräger X-am pentru CSE și cu 

Dräger X-zone 5500 pentru monitorizarea zonei

Dräger X-am® 8000
– Dispozitiv de detectare a 1 până la 7 gaze
–  Detectarea gazelor toxice și combustibile, 

precum și a vaporilor și oxigenului
–  Pompă internă opțională disponibilă
–  Special dezvoltat pentru CSE, comutare ușoară 

între modul de difuzie și modul pompă
– Funcții auxiliare și Bluetooth® disponibile

Pompă Dräger X-am®
– Pompă externă
–  Poate fi utilizată cu detectoarele de gaz 

Dräger X-am 2500, 5000, 5600
–  Pompa pornește automat când este conectată 

la detectorul de gaz
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Dräger 
X-am® 2500

Dräger 
X-am® 3500

Dräger 
X-am® 5000

Dräger 
X-am® 5600

Dräger
X-am® 8000

Caracteristici principale

Gaze măsurabile Ex (gaze inflamabile, 
vapori inflamabili), O2, 
CO, NO2, SO2 și H2S

Ex (gaze inflamabile, 
vapori inflamabili), O2, 
CO, H2S, NO2 și SO2

Ex, O2, CO, H2S, 
NO2, SO2, ... (gamă 
de 43 de senzori) 

IR Ex/CO2, O2, CO, 
H2S, NO2, SO2 (gamă 
de 45 de senzori)

Ex, O2, CO, H2S, NO2, 
SO2, VOC (PID) … (gamă 
de 49 de senzori) 

Domeniu de aplicare PAM + CSE CSE + PAM PAM + CSE PAM + CSE CSE + PAM (+ Monitorizare 
zonală) 

Date tehnice

Greutate 220 g 550 g 220 g 220 g 495–600 g

Număr maxim de gaze 4 4 5 6 7 

Compatibilitatea sistemului

Stație de calibrare și gestionare 
flotă Dräger X-dock®

Stație de testare a funcționării

Dräger X-zone® (monitorizare zonă)

Pompă Dräger X-am® (pompă externă)

Pompă internă  opțional

Caracteristici

Ecran color

Încărcare inductivă

D-Light (semnal de conformitate) 

Soluție mobilă Bluetooth® „CSE 
Connect”

Setări specifice clientului prin intermediul 
software-ului PC CC Vision

Setări specifice clientului din fabrică

Legendă:  PID – Detector de fotoionizare/ PAM – Monitorizare personală a aerului/ CSE – Intrare în spațiu închis. Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată 
deținută de Bluetooth SIG, Inc.
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Dräger X-pid® 9000/9500
– Detectare selectivă a gazului COV
–  Pentru testarea frecventă a substanțelor toxice 

și cancerigene
–  Rezultate la calitate de laborator cu concentrații 

foarte scăzute
– Măsurarea benzenului pornind de la 50 ppb
– Fără consumabile per măsurătoare

Dräger  
X-pid® 9000

Dräger  
X-pid® 9500

Dräger  
X-pid® 8500  
(doar SUA)

Caracteristici principale

Compuși țintă  
(mod de analiză) 

Benzen, butadienă Benzen, butadienă și 
peste 30 de COV

Benzen, butadienă și 
peste 30 de COV

Bază de date extensibilă 
a compușilor

Măsurarea COV total 
(modul căutare)

Date tehnice (unitate senzor)

Interval de temperatură -10 °C la 35 °C -10 °C la 35 °C -10 °C la 35 °C

Greutate 880 g (2 lb) 880 g (2 lb) 880 g (2 lb)

Gradul de protecție (clasa IP) IP 54 IP 54 IP 54

Caracteristici

Tehnologia de măsurare Cromatografie de gaze 
+ senzor PID

Cromatografie de gaze 
+ senzor PID

Cromatografie de gaze 
+ senzor PID

Pompă internă  
(sondă atașabilă de 10 m)

Aer proaspăt intern în
mediu periculos

Omologare

Zonă de omologare ex  
(unitate senzor) Zona 0 Zona 0 Zona 0

Zonă de omologare ex  
(unitate de control) Zona 1 Zona 1 Zona 1

ATEX

IECEx

cCSAus
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Dräger X-zone® 5500
–  Monitorizarea zonei
–  În combinație cu dispozitivele de măsurare 

a gazului Dräger X-am® 5000, 5100 sau 5600, 
este adecvat pentru a măsura 1 până la 6 gaze

–  Monitorizare nelimitată a zonei datorită rețelei 
cu până la 25 de dispozitive

Dräger  
X-zone® 5500

Caracteristici principale

Domeniu de aplicare Monitorizarea zonei

Date tehnice

Timpul de funcționare Aprox. 120 h  
(baterie 24 Ah)

Gradul de protecție (clasa IP) IP 67

Greutate 10 kg

Compatibilitatea sistemului

Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5100

Dräger X-am® 5600

Caracteristici

Transmisie radio Frecvențe ISM fără 
licență la nivel mondial

Interval de transmisie radio Transmisie robustă și 
fără interferențe până 
la 100 m

Intrare gaz 360°

Versiune pompă disponibilă

Contact releu liber de potențial

Interfață de date modbus

Dräger X-zone® Com Informații măsurate prin 
SMS, e-mail și Cloud
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DrägerSensors®  
Preciși. De lungă durată. Calitate dovedită

Indiferent dacă sunt electrochimici, catalitici, infraroșii sau PID, 
senzorii Dräger au fost întotdeauna tehnologie de vârf la nivel mondial. 
Toți senzorii noștri sunt produși în condiții de cameră curată și sunt 
testați individual înainte de expediere. DrägerSensors au fost dovediți 
la nivel mondial în condiții ambientale ostile, cum ar fi în minerit, 
pe platforme de foraj offshore, în rafinării și în instalații chimice.

DrägerSensor® XXS
–  Senzor electrochimic
–  Monitorizarea gazelor toxice și lipsa oxigenului
–  Compatibil cu: Seria Dräger Pac și familia 

Dräger X-am
–  Interval de măsurare: în vol.-% și ppm
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DrägerSensor® XS (HF/HCI, H2O2, N2H4) 
–  Senzor electrochimic
–  Monitorizarea gazelor toxice
–  Compatibil cu Dräger X-am 5100
–  Interval de măsurare: în ppm

Senzori ex catalitici Dräger 
–  Monitorizarea gazelor și vaporilor inflamabili
–  Rezistență ridicată la intoxicații cu siliconi și H2S
–  Compatibil cu: Familia Dräger X-am
–  Interval de măsurare: limita inferioară de 

explozie și 100 vol.- % CH4
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Senzori cu infraroșu Dräger
–  Monitorizarea gazelor și vaporilor inflamabili și CO2

–  Ideal pentru măsurarea hidrocarburilor într-o 
atmosferă inertă

–  Fără efect de otrăvire datorită tehnologiei
–  Compatibil cu: Dräger X-am 5600/8000
–  Interval de măsurare: limita inferioară de explozie și 

100 vol.-% CH4, pentru CO2 0–5 vol.-% și 100 vol.-%
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Senzori PID Dräger
–  Detectarea compușilor organici volatili în 

concentrații scăzute
–  Compatibil cu: Dräger X-am 8000 - măsurare 

selectivă benzen cu pre-tuburi posibilă
–  Interval de măsurare: de la ppm la ppb

D
-1

38
91

-2
01

7



ST
-1

12
5-

20
04

DrägerSensor®  
XXS

DrägerSensor® XS  
(HF/HCI, H2O2, N2H4)

Senzori ex catalitici 
Dräger 

Senzori cu 
infraroșu Dräger

Senzori PID 
Dräger

Tehnologia 
de măsurare

Electrochimic Electrochimic Bilă catalitică Infraroșu Ionizare foto

Utilizat în 
dispozitiv

Un gaz:  
Dräger Pac® 6x00/8x00
Mai multe gaze:
Dräger X-am® 2500/5000/5600
Dräger X-am® 3500/8000

Un gaz:
Dräger X-am® 5100

Mai multe gaze:
Dräger X-am® 2500/5000
Dräger X-am® 3500/8000

Mai multe gaze:
Dräger X-am® 5600
Dräger X-am® 8000

Mai multe gaze:
Dräger X-am® 8000

Aplicație

Ex

Ox

Tox

Carcinogen  1  2

1 Senzori OV
2 N2H4
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Calibrarea și testele de funcționare  
Mai multă eficiență în rutina zilnică 

În special în scenariile de oprire și revizie, precum și în toate celelalte 
cazuri cu o frecvență ridicată de utilizare a detectoarelor mobile de 
gaz, un lanț fluent de întreținere este foarte important. Instrumentele 
noastre de calibrare și testare a funcționării vă ușurează munca și 
vă accelerează procesele de lucru. Toate datele pot fi exportate 
și analizate de Dräger X-dock® Manager.

Stație de testare a funcționării Dräger
–  Teste de funcționare cu butelie de gaz de testare
–  Nu are nevoie de alimentare pentru funcționare
–  Seria Dräger Pac și Dräger X-am 2/5X00 sunt 

acceptate
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600
–  Calibrări și teste de funcționare automate
–  Consum redus de gaz de testare, timpi scurți 

de testare
–  Test rapid în mai puțin de 10 secunde în 

unele cazuri
–  Disponibile într-o mare varietate de versiuni
–  Seriile Dräger Pac și Dräger X-am sunt acceptate
–  Stochează date; date mai detaliate prin 

Dräger X-dock Manager
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Stație de testare 
a funcționării Dräger

Dräger  
X-dock® 5300

Dräger  
X-dock® 6300

Dräger  
X-dock® 6600

Caracteristici principale

Admisii de gaz 1 3 3 6

Debit de gaz 0,5 l/min 0,3 l/min 0,3 l/min 0,3 l/min

Număr maxim de module conectate 1 10 *1 10 *1 

Date tehnice

Conexiune Ethernet  

Alimentare electrică Nu este necesară 
alimentarea 12 V / 100–240 V 12 V / 100–240 V 12 V / 100–240 V

Compatibilitatea sistemului

Dräger Pac® 6x00 / 8x00

Dräger X-am® 2500 / 5000 / 5600

Dräger X-am® 3500 / 8000

Dräger X-dock® Manager

Caracteristici

Ecran tactil color 

Configurația automată a dispozitivelor 

Documentația de testare z

Teste de funcționare 

Calibrare interval  *2 

Suport imprimantă (de exemplu, crearea 
certificatelor de testare)

Rapoarte / Gestionarea flotelor Cu  
Dräger X-dock® manager

Cu  
Dräger X-dock® manager

Cu  
Dräger X-dock® manager

*1 Maximum cinci module Dräger X-am® 8000
*2 Opțional după testul eșuat
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Dräger-Tubes®  
Precizia de măsurare cu tradiție îndelungată

Ca lider de piață de peste 70 de ani, Dräger a perfecționat „laboratorul 
din spatele sticlei”. Dräger-Tubes® oferă o metodă rapidă și ieftină 
de detectare a gazelor, vaporilor și aerosolilor din aer, apă și sol. 
Dräger este, de asemenea, în mod constant în avangarda dezvoltării 
de tuburi noi.

Tuburi Dräger pe termen scurt
–  Detectarea a peste 500 de gaze diferite
–  Tuburile au fost deja calibrate
–  Poate fi utilizat cu pompa Dräger-Tube® 

accuro și X-act 5000
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Tuburi de difuzie Dräger
–  Nu este necesară o pompă
–  Procesul de difuzie transportă moleculele 

contaminante
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Tuburi de prelevare Dräger
–  Analiza probei într-un laborator
–  Măsurarea compușilor complecși și 

a amestecurilor de  substanțe posibile
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Dräger X-act® 5000 Basic
–  Pompă automată cu tub
–  Pentru un număr mare de curse, ideal pentru 

tuburile de prelevare
–  Afișaj pentru lizibilitatea clară a informațiilor 

despre tub
–  Poate fi utilizat în zone explozive

Dräger accuro®
–  Pompă manuală cu tub
–  Pentru măsurători la fața locului cu un număr 

limitat de curse
–  Contor de cursă integrat pentru control în 

condiții de siguranță
–  Ușor de utilizat cu o singură mână
–  Poate fi utilizat în zone explozive
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Dräger X-act® 7000
–  Microtuburi și analizor
–  Măsurare la calitate de laborator în intervalul ppb
–  Ușor de utilizat; microtuburi precalibrate
–  Cu cuplaj și pompă X-am potrivită pentru CSE
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Dräger  
X-act® 7000

Caracteristici principale
Gaze măsurabile Gaze și vapori diferiți

Domeniu de aplicare PAM/Scurgere/CSE

Date tehnice

Interval de temperatură 
(dispozitiv) 0 °C la 40 °C

Aprobare ex Zona 0

Gradul de protecție (clasa IP) IP 54

Tehnologia senzorilor Senzor CMOS Optic 
și lumină LED

Stocarea tuturor datelor relevante Etichetă RFID

Compatibilitatea sistemului

Pompă Dräger X-am® 

Sonde și furtunuri

Caracteristici

Microtuburi precalibrate

Transport automat microtub
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Dräger DLE-Set
–  Metodă de extracție a aerului cu tuburi Dräger
–  Analiză rapidă a apei, apelor uzate, nămolului 

de ulei, solului și probelor multifază
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Set de testare simultană Dräger
–  Măsurarea paralelă a cinci gaze
–  Aerul este aspirat simultan cu pompa 

Dräger-Tube
–  Pentru diferite combinații de gaze organice 

și anorganice
–  Mai multe seturi diferite de testare simultană 

disponibile
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Set de testare fumigație Dräger
–  Set tuburi
–  Verificarea prezenței agenților de fumigație
–  Pentru formaldehidă, bromură de metil, hidrogen 

fosforos și fluorură de sulfuril
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Dräger Aerotest
–  Mai multe sisteme disponibile
–  Analize ale gazelor sub presiune, de ex. aer 

respirat, gaze medicale sau CO2

–   Pentru verificarea compresoarelor, conductelor, 
avioanelor etc.
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Dräger 
Aerotest 
Alpha

Dräger 
Aerotest 
5000

Dräger 
Multitest 
med Int.a

Dräger 
Simultan-
test CO2

Dräger 
Aerotest 
Simultan HP

Dräger 
Aerotest 
Navy

Substanță       

Dioxid de carbon  

Monoxid de carbon

Vapori de apă

Ulei  

Vapori de azot     

Dioxid de sulf     

Amoniac      

Fosfină      

Hidrogen sulfurat     

Oxigen 5%      
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Software Drager  
Analiza și documentarea datelor

Software-ul Dräger vă permite să analizați detaliat rezultatele măsurătorilor. 
Astfel, puteți identifica imediat defectele și puteți compara valorile istorice. 
Un alt câștig: Economisiți timp comandând și prioritizând sarcinile de 
măsurare ale zilei departe de locul de măsurare specific. Transferul 
de date se poate face prin cloud.

Dräger X-dock® Manager
–  Software de management al activelor 

pentru detectoarele de gaze
–  Urmărirea diferitelor intervale
–  Elaborarea documentației de testare și 

a rapoartelor statistice
–  Două licențe diferite disponibile

D
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19

Dräger CC-Vision Basic
–  Software pentru configurare și calibrare 

profesională
–  Documentarea rezultatelor calibrării
–  Utilizabil cu familia Dräger Pac, seria X-am, 

X-zone 5500 și X-act 7000
–  Gratuit
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Dräger GasVision
–  Software de analiză a datelor pentru 

înregistratoarele de date
–  Observă măsurătorile în timp real
–  În cadrul seriei Dräger Pac și X-am

Aplicația Dräger Gas Detection
–  Acceptă instruirea realistă
–  Compatibilă cu seriile Pac® și X-am®
–  Pentru IOS și Android
–  Gratuit

TUBURI

Aplicația Dräger Tubes
–  Înregistrarea, arhivarea și evaluarea 

măsurătorilor tuburilor
–  Transmiterea datelor posibilă
–  Pentru IOS și Android
–  Gratuit
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Dräger CSE Connect
–  Soluție software
–  Digitează procesul de măsurare a accesului
–  Schimb de date între Dräger X-am 8000, 

smartphone și aplicația web
–  Transferul de date se poate face prin cloud
–  Ajută la gestionarea comenzilor de măsurare 

mai eficient și mai rentabil
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Dräger  
CSE Connect

Caracteristici principale

Sistem Software-as-a-Service  
(SaaS) 

Informații în timp real prin software 
bazat pe cloud, stocarea datelor și 
disponibilitatea datelor

Domeniu de aplicare Intrare în spațiu închis și măsurători 
generale de gaze

Date tehnice

Componente Aplicație web (acces prin browser) 
și aplicație smartphone

Instalare Nu este necesară instalare

Browser acceptat Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge

Magazine de aplicații acceptate iTunes Store (IOS), Google PlayStore 
(Android), Dräger App Store

Platformă Microsoft Azure Cloud

Criptare HTTPS, TLS 1.2

Centru de date Datele sunt stocate în UE  
(se aplică GDPR)

Service

Linie telefonică de asistență 
telefonică non-stop

Stocare nelimitată a datelor

Actualizări de software  
(caracteristici noi)

Remedierea erorilor

Patch-uri
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Servicii Dräger 
Valoare adăugată pentru activitatea de zi cu zi

Diferite domenii de servicii cu valoare adăugată – mai multe motive 
pentru a ne alege pe noi. Veți cunoaște capacitățile noastre unice 
cu mult înainte de decizia dvs. de cumpărare și vom rămâne alături 
de dvs. pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor Dräger. 
Aceasta este promisiunea noastră pentru dvs. Încercați:

Service de produse – versatil, 
avansat și la prețuri accesibile

O ofertă de service pentru produse universală? Nici 
pe departe! Service-ul nostru de produse este mai 
mult decât o ofertă a producătorului de a vă întreține 
produsele. Avem un portofoliu larg de opțiuni 
contractuale, cu acorduri de întreținere parțială sau 
completă. Deci, depinde de dvs. să decideți de cât 
ajutor aveți nevoie.

Portofoliul nostru diferențiat de service pentru 
produse din segmentele de siguranță se aplică 
situației dvs. bugetare și conformității legale 
care  trebuie îndeplinite de afacerea dvs. Ofertele 
noastre de service pentru produse nu dorm 
niciodată – sunt întotdeauna la zi.

Serviciu de închiriere – actualizat, 
disponibil și eficient

Închiriați în loc să cumpărați. În unele cazuri, cum ar fi 
opririle, când necesarul de tehnologii de protecție pe 
termen scurt este mare, aceasta ar putea fi o soluție 
inteligentă. Sau dacă v-ați propus să utilizați doar 
echipamente de siguranță de ultimă generație, cum ar 
fi să închiriați cea mai recentă generație de detectoare 
de gaz conectate la cloud.

Cu peste 200.000 de dispozitive de închiriat și 18 
centre de închiriere în întreaga lume, serviciul nostru de 
închiriere îndeplinește cerințele dvs. individuale într-un 
mod eficient din punct de vedere al costurilor. Rețeaua 
noastră logistică integrată perfect vă livrează întotdeauna 
comanda la timp. Deci, totul funcționează fără probleme.

Servicii de siguranță pe șantier și în 
caz de oprire – Fără compromisuri

Fiecare oprire și fiecare nou proiect standard de 
întreținere în perimetrul șantierului dumneavoastră au 
propriile implicații în materie de siguranță. A avea toate 
aceste probleme de siguranță în vedere este adesea 
o sarcină pe care managerii dvs. de siguranță nu o pot 
suporta singuri. Indiferent cât de bine funcționează 
echipa dvs., este întotdeauna o idee bună să obțineți 
informații noi din exterior, chiar și numai pentru a ajuta 
la identificarea spațiului de îmbunătățire.

Vă oferim servicii de siguranță pe termen lung, la fața 
locului, precum și servicii de siguranță pentru oprirea 
pe termen scurt, inclusiv personal de siguranță, Safety 
Shop, Rental Robot, consultanță și monitorizare CSE.

Instruire – gândire atentă, incluzivă  
și orientată spre viitor

Instructorii noștri sunt întotdeauna bucuroși să 
împărtășească cunoștințele lor. Fiecare dialog cu 
dvs., clienții noștri, ne aduce împreună. Cei mai 
mulți instructori Dräger au lucrat în industriile dvs. 
de mulți ani. Aceștia știu cu adevărat ce vreți să 
spuneți atunci când vă raportați la viața profesională.

În funcție de subiect, combinăm instruirea tradițională 
în clasă cu exerciții practice, simulări realiste și 
elemente online bazate pe web. Realizăm peste 2.400 
de instruiri anual și oferim peste 600 de teme de 
instruire diferite. 
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Dräger VOICE
Instrumentul de găsire a produselor de
siguranță pe bază de materiale periculoase

Noul Dräger VOICE vă oferă informații de bază privind substanțele 
periculoase importante și soluțiile de siguranță aferente. 

DVS. ȘTIȚI CE

Dvs. știți cel mai bine ce substanță periculoasă este 
prezentă în munca de zi cu zi. De aceea, tastați pur 
și simplu substanța solicitată, iar Dräger VOICE 
vă oferă imediat informații vitale despre peste 1.500 
de substanțe periculoase, despre caracteristicile lor 
fizico-chimice și valorile limită relevante.

NOI ȘTIM CUM

În funcție de materialul periculos căutat, 
instrumentul online Dräger VOICE știe cum să 
vă protejeze pe dvs. și pe echipa dvs. în mod 
corespunzător. Recomandă echipamente adecvate 
de protecție respiratorie și corporală, precum și 
soluții adecvate de detectare a gazelor în timp real.

CUNOȘTINȚE DE 
SPECIALITATE LA DRUM

Dräger VOICE oferă o navigare rapidă prin 
portofoliul de siguranță și funcționează cu 
aproape orice dispozitiv. Este un instrument 
esențial pentru toți cei care caută cunoștințe 
de specialitate cu privire la manipularea în 
condiții de siguranță a materialelor periculoase. 
În același timp, este menit ca o invitație pentru 
a contacta Dräger, pentru a personaliza 
recomandarea pentru nevoile dvs. personale.

Cunoștințe de specialitate Hazmat pentru dvs. – încercați-le!
www.draeger.com/VOICE
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Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este  
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Localizaţi reprezentantul 
dumneavoastră regional la: 
www.draeger.com/contact

ROMANIA
Dräger Safety Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel +40 21 250 91 68
Fax +40 21 250 90 91
office.bucuresti@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

91
 0

9 
58

4 
| 

20
.0

8-
1 

| 
H

Q
 |

 H
O

 |
 S

ub
je

ct
 to

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 |
 ©

 2
02

0 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA


