
Dräger Testor 2500/3500
Test Ekipmanları

Dräger Testor 2500/3500, solunum koruma ekipmanınızın statik testleri
için kompakt ve çok yönlü bir cihazdır. Test işlemi güvenilir, kolay ve
rahattır. Kompakt tasarımı sayesinde her iki model de her türlü solunum
koruma uygulamasına kolayca entegre edilebilir.
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Dräger Testor 2500

Dräger Testor 3500

Test kafası
şişirme veya söndürme gerekmez -  
iş süreçlerini kısaltır

Jel yüz II

yeni malzeme bileşimi sayesinde  
gerçekçi maske testi

Orta basınç girişi

Dräger Protector Yazılımı 
ölçülen değerlerin graik gösterimi, 

sonuçların otomatik değerlendirilmesi, 
yazdırılması ve kaydedilmesi özelliği ile 

PC kontrollü test içindir (PC ve monitör 
teslimata dahil değildir)

Orta basınç girişi

Orta basınç manometresi

Zamanlayıcı
sesli sinyal ile

Düşük basınç manometresi
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Çok yönlü test seçenekleri

Dräger Testor 2500/3500 modellerinin her ikisi de düşük ve orta basınç aralığındaki testler için tasarlanmıştır.
Özellikle aşağıdakilerin test edilmesi için uygundur:

‒ tam yüz maskeleri,
‒ basınçlı havalı solunum cihazı,
‒ akciğer otomatik oksijen valfleri ve
‒ kimyasal koruyucu giysiler.

Kolay ve hızlı çalıştırma

Dräger Testor 2500/3500'ü solunum koruma ekipmanınızı rahatça ve güvenilir şekilde test etmek için kullanın.
Testor 2500 ile manuel, Testor 3500 ile PC kontrollü test yapabilirsiniz. Her iki modelde de iki basınç
göstergesi, zamanlayıcıları ve kumanda kolları olan açık ve anlaşılır bir kontrol paneli bulunur. Negatif ve pozitif
basınç sezgisel olarak oluşturulur.

Dräger Testor 2500/3500, entegre basınç düşürücüsü sayesinde giriş basıncından bağımsız çalışır. 4–10 bar
arasında herhangi bir orta düzeyde basınç uygulanabilir.

Gerçekçi maske testi

Testor 2500/3500'ün test kafası doğal bir şekle sahiptir. Sağlam bir şekilde monte edilir ve jel yüz, kullanıcı
tarafından gerektiğinde bağımsız bir şekilde değiştirilebilir. Tasarımı sayesinde, test kafasını şişirme veya
söndürme ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Yeni jel yüz II, optimize edilmiş malzeme bileşimi sayesinde daha
dayanıklıdır. Böylece tam yüz solunum koruma maskeleri daha kısa sürede daha iyi ve daha hızlı test edilebilir.

Geliştirilmiş kullanım kolaylığı

Akciğer otomatik oksijen valfleri, test kafasının üzerindeki ağız açıklığına kolayca bağlanan bir adaptörle test
edilebilir. Kafa şişirme işlemi olmadığından Dräger Testor 2500/3500 sadece iki kumanda koluna sahiptir.
Valfler arasında geçiş yapmaya da gerek yoktur. -15 ile +25 mbar arasındaki küçük ölçüm aralığı daha kolay
okunur. Bu da cihazın daha basit ve rahat kullanılmasını sağlar.

PC kullanımı

Cihazın arkasındaki USB bağlantı noktasını kullanarak, Dräger Testor 3500'ü bir PC ile de çalıştırabilirsiniz.
Cihazla birlikte verilen Dräger Protector yazılımı, size test sürecinde adım adım yol gösterir, ölçülen değerleri
grafik biçiminde görüntüler ve değerlendirir. Doğal olarak tüm test sonuçları belgeleme amacıyla kaydedilebilir
ve yazdırılabilir.
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He türlü uygulamaya entegre edilebilir

Kompakt boyutu ve dayanıklı tasarımıyla Dräger Testor 2500/3500 her türlü uygulamaya uyar. Bir taban plakası
da (opsiyonel) cihazın, Dräger Quaestor 5000/7000 ve Prestor 5000'in tezgah bağlantısı üzerine oturtulmasını
sağlar. Jel yüz II, üç test cihazı türünün tümünde kullanılır. Bu sayede en üst düzeyde uyumluluk sağlanır ve
uygulamanızın verimliliği artar.

Çok yönlü eğitim hizmetleri

Dräger Akademisi, test cihazlarımızın profesyonel uygulanması ve doğru çalıştırılmasına yönelik size geniş
kapsamlı bir eğitim programı sunar.

Sistem parçaları
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Dräger FPS® 7000

Dräger FPS® 7000 tam yüz maskesi serisi, güvenlik ve kullanma konforu
açısından yeni standartlar belirliyor. Gelişmiş ergonomik özellikleri ve
çeşitli boylarda bulunması sayesinde geniş, optimum görüş alanı ve yüze
son derece rahat ve güvenli bir şekilde oturma sağlar.
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Dräger PSS 3000

Dräger PSS® 3000, itfaiyeciler için yüksek performanslı bir solunum
cihazıdır. Konforun ve sıra dışı pnömatik performansın bir araya
getirildiği ürün, temel gereksinimlerin basitlik ve kullanım kolaylığı
olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Hafif ama sağlam olan ve kolayca
takılan bu gelişmiş solunum cihazı, solunum korumada en üst düzeyde
performans sağlar.
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000, itfaiyeciler için en hafif profesyonel bağımsız
solunum cihazlarından biridir. Konfor ile olağanüstü pnömatik
performansı birleştiren bu BSC, basitliğin ve kullanım kolaylığının önemli
olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Hafif ancak sağlam ve giymesi
kolay olan PSS® 4000, olağanüstü solunum koruması sağlar.
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Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 SCBA, profesyonel itfaiyeciler için yüksek
performanslı bir solunum cihazıdır. Gelişmiş ergonomik özelliklerin bir
dizi yapılandırılabilir seçenekle bir araya getirildiği Dräger PSS® 5000,
solunum koruması gerekli olduğunda kullanıcıya ilk müdahale ekiplerinin
taleplerini karşılayan konforu ve çok yönlülüğü sağlar.
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Dräger PSS® 7000

Profesyoneller tarafından profesyoneller için geliştirilen Dräger
PSS® 7000 solunum cihazı, profesyonel itfaiyecilere yönelik solunum
cihazları alanında süre giden gelişim çabalarımızda önemli bir kilometre
taşıdır.
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Dräger PSS® Akciğer Otomatik Oksijen Valfi (LDV)

Solunum Cihazının giyilmesi gerektiği zamanlarda, en aşırı uygulamalara
uygundur: Kompakt ve sağlam tasarımı ve mükemmel pnömatik
performansı ile Dräger PSS® Akciğer Otomatik Oksijen Valfi (LDV), her
zaman ihtiyacınız olan havayı size sağlar.
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Dräger CPS 7900

Zorlu koşullarda kullanım için özel olarak üretilmiştir: Dräger CPS 7900
gaz geçirmez giysi; endüstri kimyasallarına, biyolojik ajanlara ve diğer
zehirli maddelere karşı mükemmel koruma sağlar. Yenilikçi malzemesi,
CPS 7900'e patlayıcı alanlarda ve kriyojenik maddelerle çalışma
sırasında da aynı derecede rahat bir kullanım olanağı sağlar.

Aksesuarlar
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Drägerware Workshop Yazılımı 5000/7000

Daha iyi düzenlendi: Olağanüstü düzeyde esnekliğiyle Drägerware
Workshop yazılımı, atölye yönetimi için ideal komple bir çözümdür.
Yenilikçi ve kullanıcı dostu yazılım çözümü daha fazla şeffaflık,
iyileştirilmiş süreçler ve artan verimlilik sağlar.
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Test cihazı çantası

Test cihazlarının rahatça taşınabilmesini sağlar.
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Maske-kask adaptörü

Maske-kask adaptörü olan maskelerin test edilmesi içindir.
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Kapatma valfi

Akciğer otomatik oksijen regülatörünü asgari çabayla bağlamak veya
ayırmak üzere Dräger Testor 2500/3500'ün hızlı ventilasyonu içindir.
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Çalışma tezgahı bağlantısı

Tezgaha güvenli bir şekilde monte edildiği, tıklama sesiyle kanıtlanır.
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CPS seti

Kimyasal koruyucu giysilerin test edilmesi için CPS seti gereklidir.
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Barkod tarayıcı

Aşağıdaki versiyonlarda bulunur: kablosuz, kablolu, kablolu/düşmeye
dayanıklı ve kablosuz/düşmeye dayanıklı.

İlgili Ürünler
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Dräger Prestor 5000

Dräger Prestor 5000, tam yüz solunum maskelerinin bütünlüğünü ve
güvenliğini test eden yüksek düzeyde etkili bir cihazdır. Otomatik test
programı her bir maskeyi denetlemek için gereken zamanı azaltarak,
büyük sayılarda maskenin test sürecini bile hızlandırır ve kolaylaştırır.
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Dräger Quaestor 5000

Dräger Quaestor 5000'in tüm statik ve dinamik testleri, test işlemleri
esnasında operatörün müdahaleleri ve otomatik kontrol sisteminin
gelişmiş bir kombinasyonu sayesinde yarı otomatik bir şekilde
gerçekleştirilir. Yeni geliştirilen yazılım, içgüdüsel kullanıcı yönlendirmesi
ile kullanıcıyı destekler.
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Dräger Quaestor 7000

Dräger Quaestor 7000'in tüm statik ve dinamik testleri tamamen
otomatik olarak gerçekleştirilir. Yeni geliştirilen yazılım tarafından kontrol
edilen her test, sezgisel bir şekilde gerçekleştirilir. Bu, kullanıcı için
konfor ve hızla birlikte yüksek verim sağlar.
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Boyutlar
(D x G x Y) 300 x 515 x 335 mm

Ağırlık
Dräger Testor 2500 5,5 kg
Dräger Testor 3500 6,0 kg

Çevresel çalıştırma koşulları
Sıcaklık +10 ila 40 °C
Hava basıncı 850 mbar ila 1.400 mbar
Bağıl nem maks. %70

Basınçlı hava beslemesi
Basınçlı hava beslemesi 4 ila 10 bar

Orta basınç manometresi
Ölçüm aralığı 0 ila 10 bar
Ölçek bölümü 0,5 bar
Ölçüm hassasiyeti Uç değerin %1,6’sı

Düşük basınç manometresi
Ölçüm aralığı -15 / 0 / +25 mbar
Ölçek bölümü 0,5 mbar
Ölçüm hassasiyeti Uç değerin %1,0’ı

Zamanlayıcı
Ekran LCD
Önceden seçilmiş ölçüm süresi 1 sn ila 99 dak

Sipariş Bilgileri

Dräger Testor 2500 Şunları içerir:
Temel cihaz ve Kullanma Kılavuzu

R 62 950

Dräger Testor 3500 Şunları içerir:
Temel cihaz, USB kablosu, Kullanma
Kılavuzu ve Dräger Protector Yazılımı

R 62 970

Aksesuarlar
Çalışma tezgahına sabitleme elemanı R 62 968
Adaptör P (LDV için) R 62 954
Adaptör AE (LDV için) R 62 955
Adaptör RD (LDV için) R 62 956
Adaptör ESA (LDV için) R 62 959
Maske-kask adaptörü R 58 116
Drägerware.Workshop 5000 Temel paket 65 38 007
Drägerware.Workshop 7000 Temel paket 65 38 008
İç barkod etiketleri, küçük 22 x 8 mm,
500'lük rulolar

(içe yapıştırmak için, örn. maske camına) AG 02 550

Dış barkod etiketleri, küçük 22 x 8 mm,
500'lük rulolar

(dışa yapıştırmak için, örn. gövdenin
üzerine)

AG 02 551

İç barkod etiketleri, büyük 30 x 13 mm,
500'lük rulolar

(içe yapıştırmak için, örn. maske camına) AG 02 396
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk
@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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Dış barkod etiketleri, büyük 30 x 13 mm,
500'lük rulolar

(dışa yapıştırmak için, örn. gövdenin
üzerine)

AG 02 395

AG 02 550, AG 02 551,
AG 02 396, AG 02 395 için çift rulo

1.000'lik rulo, her numara iki kez, örn.
hortum bağlantıları için

65 33 971

Standart barkod okuyucu kablo bağlantısı, IP42 AG 02 491
Standart kablosuz barkod tarayıcı 12 metreye kadar kablosuz, IP42 AG 02 816
Powerscan PD7100 barkod okuyucu kablo bağlantısı, IP65,

2 metreye kadar düşmeye dayanıklı
AG 02 815

Powerscan PM8300 barkod okuyucu 45 metreye kadar kablosuz, IP65,
2 metreye kadar düşmeye dayanıklı

AG 02 315

Verici için Verici okuyucu
125 KHz (NF)

örn. FPS 7000 tam yüz maskesi;
USB portundan bağlantı

65 59 283

Tek valfli giysiler için CPS seti R 61 887
İki valfli giysiler için CPS seti R 61 886
MP hortumu 1.000 mm uzatma R 61 898
MP hortumu 500 mm uzatma R 57 999
Test cihazı çantası R 63 099


