Dräger Oxy 3000/6000 MK III
Sebezáchranný kyslíkový dýchací přístroj
Kyslíkové sebezáchranné přístroje Dräger Oxy® 3000 a 6000 MK III lze
snadno a rychle použít v extrémních podmínkách a jsou bezúdržbové až po
dobu 10 let. Jedinečné kontrolní okénko umožňuje kontrolu přístroje bez
použití dalších nástrojů. Řada Oxy poskytuje ochranu dýchacích cest podle
nejvyšších standardů již desítky let – vyrobeno v Německu.

Otevírací mechanismus / Upevňovací pásky
– Nerezová ocel

Kontrolní okénko
– Díky indikátoru vlhkosti nejsou
zapotřebí další testy neprodyšnosti
– Umožňuje zkontrolovat stav KO2
– Indikátor tepla zobrazující tepelné
přetížení přístroje (volitelně)

Upínací kroužek
– Vyměnitelné podle
způsobu nošení přístroje
D-37180-2021

K dispozici jsou různé doplňky
– Ochranný plášť
– Držák přístroje
– Úložné skříňky

Antistatické součásti (uvnitř i zvenku)
– Antistatické pouzdro
– Antistatická funkční jednotka

Čip RFID (volitelně)
– Technologie UHF
– Jedinečné výrobní číslo
– Bezkontaktní komunikace
– Správa přístrojového parku
prostřednictvím softwaru Drägerware
– Hromadný nákup
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Ochranné brýle
– Ochrana proti kouři

Sestava náustku
– Vyšší celkové pohodlí
a bezpečné usazení díky
pohodlnému skusu náustku

Pásek kolem krku
– Snadné přizpůsobení přístroje
– Systém spon pro snadnou
výměnu přístrojů

Startér
– Aktivace startéru při
nasazení přístroje

Hrudní popruh
– Pro upevnění přístroje
těsně k tělu

Tepelná ochrana
– Chrání uživatele před teplem, které
generuje patrona s KO2

D-21023-2020

Dýchací vak
– Vyrobený z antistatického materiálu
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Výhody
Vysoká úroveň bezpečnosti a pohodlí
Rychlá a nekomplikovaná vizuální kontrola vnějšího pláště, kontrolního okénka a volitelně indikátoru teploty
poskytují uživateli jistotu o funkčnosti přístroje.
Sebezáchranné přístroje jsou vybaveny náustkem s pohodlným skusem, který poskytuje vysoký komfort při
nošení. Přístroje nabízejí nízké hodnoty odporu při dýchání. Kromě toho jsou tyto sebezáchranné přístroje
antistatické.
Pro vaše bezpečnostní školení nabízíme cvičný přístroj, který vám pomůže zvyknout si na postup nasazování.
Volitelně může simulovat zvýšenou teplotu vdechovaného vzduchu a odpor při dýchání.

30 a 60 minut
Možnost zakoupit přístroj s výdrží 30 minut nebo 60 minut poskytuje více možností při stanovování vašeho
záchranného plánu. Nasazování obou přístrojů je podobné. Snadno se seznámíte s fungováním a použitím obou
těchto přístrojů a můžete je pak kombinovat.

Méně údržby, nižší náklady
Díky své robustní konstrukci lze přístroje Oxy 3000 MK III a Oxy 6000 MK III používat bez údržby po dobu až
10 let. Nejsou potřeba žádné další nástroje ani testování, takže nevznikají žádné další provozní náklady.

Naše služby pro vás
Poškozené, otevřené, použité a prošlé kyslíkové sebezáchranné přístroje za vás zlikvidujeme.
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Příslušenství
Ramenní popruh / Řemínek na ruku k přístroji Dräger Oxy
3000/6000

D-20785-2020

Pro nošení přes rameno nebo v ruce.

Ochranný plášť k přístroji Dräger Oxy 3000/6000

D-50933-2015

Na ochranu kyslíkového sebezáchranného přístroje před opotřebením.

Upínací kroužek pro nošení u pasu

D-1579-2010

Pro přizpůsobení bederního opasku, aby bylo možno nosit kyslíkový
sebezáchranný přístroj u pasu, s háčky pro upevnění ochranného pláště
nebo bez nich

Upínací kroužek pro nošení přes rameno

D-35100-2011

Pro přizpůsobení ramenního popruhu, aby bylo možno nosit kyslíkový
sebezáchranný přístroj přes rameno, s háčky pro upevnění ochranného
pláště nebo bez nich

Dräger Oxy 3000/6000 MK III | 05

Příslušenství
Cvičný přístroj Dräger Oxy 3000/6000

D-50923-2015

Pro nácvik nasazování kyslíkového sebezáchranného přístroje.

Držák přístroje Dräger Oxy 3000/6000

D-10362-2016

Držák lze používat s přístroji Oxy 3000 nebo 6000.

Simulátor provozu

D-4625-2019

Pro simulaci zvýšené teploty vdechovaného vzduchu
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Související produkty
Dräger Saver CF

D-33944-2011

Únikový dýchací přístroj s trvalým přívodem vzduchu Dräger Saver
CF umožňuje bezpečný, efektivní a snadný únik z nebezpečných
prostředí. Tento únikový přístroj na bázi kukly s konstantním průtokem
lze použít s minimálním školením, jednoduše se nasazuje a vyznačuje se
automatickým spuštěním

Dräger D-7000/8000/100

D-5129-2014

Inovativní alternativou pro únikové strategie je rychloplnicí stanice Dräger
Quick Fill Station (QFS). Systém QFS výrazně zvyšuje bezpečnost
pracovníků při únikových situacích tím, že eliminuje nutnost použít
několik autonomních sebezáchranných přístrojů po sobě, a navíc využívá
vzduchový dýchací přístroj – umožňuje tedy verbální komunikaci a
představuje doplnitelný zdroj čerstvého vzduchu k dýchání.

Dräger MRC 5000

D-42461-2015

Důlní úkrytové komory Dräger-Simsa poskytují důlnímu personálu
v případě mimořádné situace úkryt i ochranu dýchacích cest při dodržení
nejvyšších kvalitativních a bezpečnostních standardů. Díky robustní a
vysoce přenosné konstrukci a nízkým nákladům na údržbu se ideálně
hodí do různých podzemních prostředí.
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Technické údaje
Dräger Oxy 3000/6000 MK III
Teplota okolního
prostředí

při skladování a přepravě

-30 °C až +50 °C

za provozu –
v pohotovostním režimu

-5 °C až +50 °C
(za dobu max. 24 hodin může teplota jednou vzrůst až na +70 °C)

za provozu – během
úniku z nebezpečného
prostředí

-20 °C až +70 °C 1

Teplota vdechované směsi

max. +50 °C v souladu s normou EN 13794

Objem dýchacího vaku

>8 litrů

Doba použitelnosti

10 roků při nošení 5 dnů/týden a 8 hodin/směna

Dräger Oxy 3000 MK III

Dräger Oxy 6000 MK III

Výdrž

30 min (při minutovém
dechovém objemu 35 L/
min)

60 min (při minutovém
dechovém objemu 35 L/
min)

Odpor při nádechu/výdechu
(při dechovém objemu 35 L/min)

+9,8 hPa resp. -9,8 hPa
(max. individuální odpor
při výdechu)
Σ 16 hPa
(na konci doby použití)

+7,5 hPa resp. -7,5 hPa
(max. individuální odpor
při výdechu)
Σ 16 hPa
(na konci doby použití)

bez doplňků

2,6 kg

bez doplňků

3,5 kg

s upínacím kroužkem
(k nošení u pasu)

2,8 kg

s upínacím kroužkem
(k nošení přes rameno)
a opaskem

3,9 kg

s upínacím kroužkem
a ochranným pláštěm

3,0 kg

s upínacím kroužkem,
opaskem
a ochranným pláštěm

4,1 kg

během použití
(funkční část)

1,7 kg

během použití
(funkční část)

2,4 kg

Rozměry

bez doplňků

219 x 190 x 109 mm

bez doplňků

246 x 213 x 125 mm

(Š x V x H) 2

s upínacím kroužkem
(k nošení u pasu)

225 x 190 x 122 mm

s upínacím kroužkem
(k nošení přes rameno)
a opaskem

265 x 213 x 125 mm

s upínacím kroužkem a
ochranným pláštěm

230 x 194 x 122 mm

s upínacím kroužkem a
ochranným pláštěm

265 x 217 x 125 mm

během použití
(funkční část)

170 × 200 × 80 mm

během použití
(funkční část)

190 x 240 x 100 mm

Hmotnost 2

Homologace

EN 13794

EN 13794

1

Použití při okolních teplotách do -20 °C je možné, pokud byl kyslíkový sebezáchranný přístroj před použitím skladován při pokojové
teplotě a vystaven teplotě -20 °C po dobu nejvýše 30 minut. Kyslíkový sebezáchranný přístroj může jít obtížně otevřít za chladného
počasí, zejména při teplotách pod bodem mrazu.
2

Hmotnost a rozměry se mohou lišit od uvedených hodnot.

Informace pro objednání
Dräger Oxy 3000
Dräger Oxy 3000

37 07 090

Dräger Oxy 3000 k nošení u pasu

37 07 405
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Informace pro objednání
Dräger Oxy 3000 k nošení u pasu, s ochranným pláštěm

37 07 406

Dräger Oxy 3000 k nošení přes rameno

37 07 407

Dräger Oxy 3000 k nošení přes rameno, s ochranným pláštěm

37 07 408

Doplňky k přístroji Dräger Oxy 3000
Ochranný plášť k přístroji Dräger Oxy 3000

63 05 427

Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 3000 pro nošení přes
rameno, s ochranným pláštěm

37 07 395

Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 3000 pro nošení přes
rameno

37 07 396

Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 3000 pro nošení u pasu,
s ochranným pláštěm

37 07 397

Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 3000 pro nošení u pasu

37 07 398

Obal pro vrácení přístroje Dräger Oxy 3000

37 10 540

Dräger Oxy 6000
Dräger Oxy 6000

37 07 005

Dräger Oxy 6000 MK III k nošení u pasu

37 07 101

Dräger Oxy 6000 MK III k nošení u pasu, s ochranným pláštěm

37 07 102

Dräger Oxy 6000 MK III k nošení přes rameno

37 07 103

Dräger Oxy 6000 MK III k nošení přes rameno, s ochranným
pláštěm

37 07 104

Doplňky k přístroji Dräger Oxy 6000
Ochranný plášť k přístroji Dräger Oxy 6000

63 06 386

Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 6000 pro nošení přes
rameno, s ochranným pláštěm

37 07 390

Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 6000 pro nošení přes
rameno

37 07 391

Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 6000 pro nošení u pasu,
s ochranným pláštěm

37 07 392

Upínací kroužek k přístroji Dräger Oxy 6000 pro nošení u pasu

37 07 393

Obal pro vrácení přístroje Dräger Oxy 6000

37 10 541

Cvičné přístroje Dräger Oxy 3000/6000
Cvičný přístroj Dräger Oxy 3000

37 07 930

Cvičný přístroj Dräger Oxy 6000

37 07 940

Simulátor provozu přístroje Dräger Oxy 3000/6000

63 07 145

Sestava náustku k přístroji Dräger Oxy 3000/6000

63 07 117

Doplňky k přístrojům Dräger Oxy 3000/6000
Ramenní popruh k přístroji Dräger Oxy 3000/6000

63 05 415

Držák přístroje Dräger Oxy 3000/6000

63 05 420
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Poznámky
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Poznámky

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované ochranné 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

ČESKÁ REPUBLIKA

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

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

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

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
.

