
Dräger Testor 2500/3500
Měřící zařízení

Dräger Testor 2500/3500 je kompaktní zařízení pro statické zkoušky
vzduchových dýchacích přístrojů, masek a protichemických ochranných
obleků. Zkoušky jsou spolehlivé, jednoduché a praktické. Díky
kompaktnosti lze obě zařízení snadno instalovat do jakékoliv dílny, kde se
provádí údržba a servis dýchací techniky.
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Dräger Testor 2500

Dräger Testor 3500

Zkušební hlava

není nutné ji nafukovat nebo vyfukovat – 

zjednodušuje pracovní postupy

Gelový obličej II
reálné přezkoušení masek díky novému  
složení materiálu

Vstup pro středotlaké připojení

Software Dräger Protector

pro počítačem řízené zkoušky
s graickým zobrazováním naměřených hodnot, 

automatickým vyhodnocením, tiskem a
ukládáním výsledků (počítač a monitor –

není součástí dodávky)

Vstup pro středotlaké připojení

Středotlaký tlakoměr

Časovač
s akustickým signálem

Nízkotlaký tlakoměr
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Mnohostranné využití

Modely Dräger Testor 2500/3500 jsou určeny pro zkoušky v rozsahu nízkého a středního tlaku. Vhodné pro
zkoušky těchto ochranných prostředků:

‒ celoobličejové masky,
‒ vzduchové dýchací přístroje,
‒ plicní automatiky a
‒ protichemické ochranné obleky.

Rychlá a jednoduchá obsluha

Zařízení Dräger Testor 2500/3500 slouží ke spolehlivému přezkoušení vzduchových dýchacích přístrojů.
Testor 2500 s manuálním ovládáním. Testor 3500 s ovládáním pomocí počítače. Oba modely jsou vybaveny
srozumitelným obslužným panelem se dvěma tlakoměry, časovačem a ovládacími páčkami. Podtlak a přetlak se
na zařízení vytváří intuitivně.

Zařízení Dräger Testor 2500/3500 je díky zabudovanému redukčnímu ventilu nezávislé na vstupním tlaku. Lze
použít střední tlak od 4 do 10 barů.

Reálné zkoušky masek

Zkušební hlava zařízení Dräger Testor 2500/3500 má přirozený tvar. Hlava je pevně osazena a gelový obličej
může uživatel dle potřeby vyměnit. Konstrukční řešení nevyžaduje nafukování ani vyfukování zkušební hlavy.
Gelový obličej II je robustnější díky nově použitému materiálu. Umožňuje tak rychlejší a pohodlnější zkoušky
celoobličejových dýchacích masek.

Uživatelsky přívětivější konstrukce

Plicní automatiku lze testovat s použitím adaptéru, který snadno připojíte k ústům zkušební hlavy. Zařízení
Testor 2500/3500 má pouze dvě ovládací páčky, protože se zkušební hlava nenafukuje. Není potřeba ani
přepínání mezi ventily. Stupnice s malým rozsahem měření -15 až +25 mbar je dobře čitelná. Díky tomu je
ovládání zařízení snadnější a pohodlnější.

Ovládání přes počítač

Dräger Testor 3500 můžete obsluhovat také přes počítač pomocí rozhraní USB v zadní části zařízení. Software
Dräger Protector, který se dodává se zařízením, vás provede jednotlivými kroky zkušebního procesu, graficky
zobrazí naměřené hodnoty a zároveň je vyhodnotí. Všechny výsledky zkoušek lze samozřejmě pro dokumentační
účely uložit a vytisknout.
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Vhodné do každé dílny

Díky kompaktní a robustní konstrukci je zařízení Dräger Testor 2500/3500 vhodné do každé dílny. Kotevní
deska (volitelné vybavení) umožňuje osadit zařízení na montážní desku pracovní stolice přístrojů Dräger
Quaestor 5000/7000 a Prestor 5000. Gelový obličej II se používá u všech tří zkušebních zařízení. Díky tomu je
zajištěna maximální kompatibilita na dílně.

Různé druhy školení

Dräger Academy nabízí řadu školení týkajících se profesionálního použití a správné obsluhy našich zkušebních
zařízení.

Součásti systému
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Dräger FPS® 7000

Řada celoobličejových masek Dräger FPS® 7000 zvyšuje míru
bezpečnosti a komfortu při jejich používání. Díky navržené ergonomické
konstrukci a dostupnosti více velikostí poskytuje velké, optimalizované
zorné pole a velmi pohodlné a bezpečné nošení.
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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 PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 patří mezi nejlehčí profesionální dýchací přístroje
pro hasiče. Kombinuje pohodlí s výjimečným pneumatickým výkonem a
je určen pro situace, kde má jednoduchost a snadnost použití zásadní
význam. PSS® 4000 je lehký, avšak robustní, snadno se nasazuje a
zajišťuje špičkovou ochranu dýchacích cest.
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Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 je vysoce výkonný dýchací přístroj nové generace
určený pro profesionální hasiče. Díky spojení pokročilé ergonomie s
širokým spektrem volitelných doplňků poskytuje přístroj Dräger PSS
5000 uživateli komfort a všestrannost pokrývající veškeré potřeby
specialistů záchranného systému všude tam, kde je zapotřebí ochrana
dýchání.

ST
-6

14
7-

20
07

Dräger PSS® 7000

Profesionální dýchací přístroj Dräger PSS® 7000, na jehož vývoji se
podíleli profesionálové z praxe, je zásadním milníkem v našem trvalém
vývoji dýchacích přístrojů pro profesionální hasiče.
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Plicní automatika Dräger PSS®

Je vhodná pro většinu extrémních situací, kdykoliv je potřeba použít
dýchací přístroj: plicní automatika Dräger PSS® díky kompaktnímu a
robustnímu provedení a vynikajícímu pneumatickému výkonu bude vždy
dodávat vzduch, který potřebujete.
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Dräger CPS 7900

Vyrobeno speciálně pro použití v extrémních podmínkách: plynotěsný
oblek Dräger CPS 7900 dokonale chrání před průmyslovými
chemickými, biologickými a jinými toxickými látkami. Díky inovativnímu
materiálu je oblek CPS 7900 vhodný pro práci v oblastech s
nebezpečím výbuchu i pro manipulaci s kryogenními látkami.

Příslušenství
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Software Drägerware Workshop 5000/7000

Pro lepší organizaci: software Drägerware Workshop vyniká
mimořádnou mírou flexibility a je ideálním řešením pro kompletní řízení
dílenských provozů. Inovativní a uživatelsky přívětivý software nabízí vyšší
transparentnost, vylepšené procesy a větší efektivitu.
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Taška na zkušební zařízení

Pro pohodlnou přepravu zkušebních zařízení.
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Adaptér pro masku s kandahárem

Pro zkoušení masek s kandahárem.
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Středotlaký odlehčovací ventil

Pro rychlé odvzdušnění zařízení Dräger Testor 2500/3500: umožňuje
připojení a odpojení středotlaké části s minimální fyzickou silou.
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Kotevní držák pro měřící zařízení

S bezpečnostní pojistkou pro pevné uchycení k pracovnímu stolu.
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Souprava CPS

Souprava CPS je nezbytná pro zkoušení protichemických obleků.
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Čtečka čárového kódu

Dostupný v následujících verzích: bezdrátový, kabelový, kabelový/odolný
proti poškození pádem a bezdrátový/odolný proti poškození pádem.

Produktové služby

D
-2

33
1-

20
16

Servis

Naše servisní oddělení nabízí celou řadu servisních balíčků – najdete
je v našich pobočkách nebo v blízkosti vašeho pracoviště. Péče,
servis a údržba jsou nezbytné k zachování bezpečnosti a spolehlivosti.
Řádná údržba a péče je také zcela zásadní z ekonomického hlediska.
Preventivní kontroly, servisní postupy a originální náhradní díly chrání
vaše investice.



Produktové služby

08 | Dräger Testor 2500/3500

D
-2

33
5-

20
16

Školení

Dräger Academy předává teoretické i praktické znalosti již déle
než 40 let. Každoročně provádíme ve spolupráci s více než
110 autorizovanými školiteli přes 2 400 školení, která zahrnují více než
600 dostupných témat. Vybavíme vaše zaměstnance znalostmi, které
budou v reálném životě potřebovat, a zajistíme, aby si získané vědomosti
dokázali vybavit a náležitě použít nejen při každodenních pracovních
činnostech, ale zejména ve stresujících situacích. Abychom vyhověli
vašim potřebám, rádi pro vás připravíme školicí program na míru.

Související produkty
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Dräger Prestor 5000

Prestor 5000 od společnosti Dräger je vysoce efektivní zařízení pro
zkoušky celoobličejových masek. Program automatických zkoušek
zkracuje dobu potřebnou pro kontrolu jednotlivých masek. Díky tomu lze
pohodlně a v krátké době přezkoušet i velký počet masek.
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Dräger Quaestor 5000

Veškeré statické a dynamické zkoušky na přístroji Dräger
Quaestor 5000 probíhají poloautomaticky formou sofistikované
kombinace ruční manipulace a automatické kontroly během zkušebního
procesu. Nově vyvinutý software usnadňuje práci svým intuitivním
uživatelským ovládáním.



Související produkty

Dräger Testor 2500/3500 | 09

D
-9

63
-2

01
6

Dräger Quaestor 7000

Veškeré statické a dynamické zkoušky na zařízení Dräger Quaestor 7000
probíhají plně automaticky. Všechny zkoušky jsou řízeny nově vyvinutým
softwarem, jehož obsluha je zcela intuitivní. Uživateli to zaručuje vysokou
efektivitu, pohodlí a rychlost.
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Rozměry
(H × Š × V) 300 × 515 × 335 mm

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

Provozní podmínky
Teplota +10 °C až +40 °C
Atmosférický tlak 850 mbar až 1400 mbar
relativní vlhkost max. 70 %

Napájení tlakovým vzduchem
Napájení tlakovým vzduchem 4 až 10 bar

Středotlaký tlakoměr
Rozsah měření 0 až 10 bar
Dílky stupnice 0,5 bar
Přesnost měření 1,6 % z konečné hodnoty

Nízkotlaký tlakoměr
Rozsah měření –15 / 0 / +25 mbar
Dílky stupnice 0,5 mbar
Přesnost měření 1,0 % z konečné hodnoty

Časovač
Displej LCD
Předvolený čas měření 1 s až 99 min

Informace pro objednání

Dräger Testor 2500 Skládá se z těchto částí:
základní zařízení a návod k použití

R 62 950

Dräger Testor 3500 Skládá se z těchto částí:
základní zařízení, kabel USB, návod k
použití a
Software Dräger Protector

R 62 970

Příslušenství
Kotevní držák pro měřící zařízení R 62 968
Adaptér P (pro plicní automatiku) R 62 954
Adaptér AE (pro plicní automatiku) R 62 955
Adaptér RD (pro plicní automatiku) R 62 956
Adaptér ESA (pro plicní automatiku) R 62 959
Adaptér pro masku s kandahárem R 58 116
Drägerware Workshop 5000 Základní balíček 65 38 007
Drägerware Workshop 7000 Základní balíček 65 38 008
Vnitřní štítky s čárovým kódem, malé
22 × 8 mm, 500 ks v roli

(k nalepení zevnitř, např. na sklo masky) AG 02 550

Vnější štítky s čárovým kódem, malé
22 × 8 mm, 500 ks v roli

(k nalepení zvenčí, např. na tělo přístroje) AG 02 551

Vnitřní štítky s čárovým kódem, velké
30 × 13 mm, 500 ks v roli

(k nalepení zevnitř, např. na sklo masky) AG 02 396
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Vnější štítky s čárovým kódem, velké
30 × 13 mm, 500 ks v roli

(k nalepení zvenčí, např. na tělo přístroje) AG 02 395

Dvojitá role pro AG 02 550, AG 02 551,
AG 02 396, AG 02 395

1000 ks v roli, každé číslo dvakrát, např. na
hadicové spojky

65 33 971

Standardní čtečka čárových kódů kabelové připojení, IP42 AG 02 491
Standardní bezdrátový skener čárových
kódů

dosah až 12 m, IP42 AG 02 816

Čtečka čárových kódů Powerscan PD7100 kabelové připojení, IP65,
odolná proti poškození pádem až ze 2 m

AG 02 815

Čtečka čárových kódů Powerscan PM8300 dosah až 45 m, IP65,
odolná proti poškození pádem až ze 2 m

AG 02 315

Čtečka Transponder pro transpondéry
125 kHz (NF)

např. u celoobličejové masky Dräger
FPS 7000;
připojení přes USB port

65 59 283

Souprava CPS pro obleky s jedním
ventilem

R 61 887

Souprava CPS pro obleky se dvěma ventily R 61 886
Středotlaká hadice, délka 1000 mm R 61 898
Středotlaká hadice, délka 500 mm R 57 999
Taška na zkušební zařízení R 63 099
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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

91
 0

6 
12

3 
| 

18
.0

9-
1 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
Zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y 
| 

©
 2

01
8 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


