
Dräger X-act® 5000 Basic
Bomba de tubos Dräger

A bomba de tubo automática Dräger X-act® 5000 Basic é a solução 
integrada concebida para medições com os tubos reagentes Dräger 
e para tubos e sistemas de amostragem. Operação fácil e alto grau de 
confiabilidade complementam a medição e a amostra de gases, vapores
e aerossóis.
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Conexão com suporte giratório 

do tubo

Monitor

– Visor de segmento

– Visor da matriz

Bateria (Gaveta)

Luzes intermitentes

Verde: Fim da medição

Vermelho: ERRO
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Bomba do tubo automática

‒ ideal para um grande número de ciclos
‒ visor para leitura clara dos resultados
‒ pode ser usado em áreas explosivas

Versátil e robusto

A bomba de tubo automática é compatível com os tubos reagentes Dräger e também com os tubos e sistemas
de amostragem. A carcaça robusta permite o uso da bomba para realizar as tarefas diárias de medição em
condições difíceis. O Dräger X-act® 5000 Basic à prova de explosões pode ser usado para aplicações em
espaços confinados e em atmosferas com gases explosivos.

Novo conceito de bomba

O princípio central é a capacidade de proporcionar as características de fluxo dos tubos reagentes necessárias
e, ao mesmo tempo, dar a opção de ser usado com tubos e sistemas de amostragem que demandem o fluxo
constante. Em comparação com a bomba manual Dräger Accuro, esse novo conceito reduz o tempo médio de
medição dos tubos reagentes em caso de um número alto de ciclos. A bomba interna também foi concebida
para usar mangueiras de extensão, até o comprimento de 30 metros (98 pés).

Operação simples

A manipulação de gases, vapores e aerossóis nunca foi tão fácil. A bomba de tubo automática dirige o ar
à medição pelos Dräger-Tubes apropriados sem esforço. Pode ser carregada em uma mão só com conforto,
ou usando a alça, que é fácil de operar, mesmo usando luvas protetoras. Uma estrutura de menu simples
e intuitiva proporciona ao usuário uma operação eficiente com apenas alguns botões. Com o uso do menu
protegido por senha, é possível definir os modos operacionais repetitivos.

Medição de gases técnicos

Para avaliar as medição de gases técnicos, as propriedades do gás técnico devem ser levadas em
consideração. Gases técnicos têm viscosidade diferente do ar ambiente. Por isso, o fluxo da bomba deve
ser definido corretamente. Seguindo as etapas operacionais no modo Medição de gases técnicos, o Dräger
X-act 5000 Basic será automaticamente ajustado no parâmetro de fluxo necessário, e o resultado da medição
pode ser lido diretamente.

Configurações diretas para amostragem

Dependendo dos tubos ou sistemas de amostragem, os parâmetros necessários para o teste podem
ser diretamente definidos, sem a necessidade de um medidor de fluxo externo. O X-act 5000 Basic
ajusta automaticamente a vazão. Depois de definir o tempo de amostragem, a bomba pode ser iniciada
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imediatamente. No fim da medição, a bomba parará automaticamente. Os dados definidos, o tempo
transcorrido e o volume bombeado serão indicados no visor.

Componentes do sistema
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Tubos reagentes Dräger

Testados e comprovados milhões de vezes: No mundo todo, os
tubos reagentes Dräger comprovaram ser um método econômico
e confiável para a medição de gases. Valores de exposição
ocupacional decrescentes, exigências especiais dos clientes e novas
regulamentações legais tornam necessário desenvolver tubos reagentes
Dräger ainda mais sensíveis.
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Tubos e sistemas de amostragem Dräger

Os tubos e sistemas de amostragem Dräger são muito confiáveis no
uso, mesmo com compostos complexos e misturas de substâncias.
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Dräger TO 7000

Ao usar o abridor de tubos Dräger TO 7000, tubos reagentes
convencionais, além de tubos Ampoule e Double, podem ser abertos
apenas com movimentos simples, sem deixar extremidades com
rebarbas.
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Filtro Dräger SO3

Para retenção de eventual SO3, que pode aparecer durante a medição
com os tubos reagentes.
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Mangueiras de extensão do Dräger X-act 5000

Para uso em locais de difícil acesso, como fossos.
Disponível nos seguintes tamanhos:

‒ 1 m
‒ 3 m
‒ 10 m
‒ 15 m
‒ 30 m
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Sonda de ar quente

Permite a medição de gases extremamente quentes, p.ex., em plantas
de combustão.



Acessórios

Dräger X-act® 5000 Basic | 05

D
-1

30
69

-2
01

0

Sonda em haste 400

Usada em medições para a liberação do trabalho em contêineres
e reservatórios.
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Sonda de escape do veículo

Para medir os gases de escape.
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Kit de fumigação

Determina de forma rápida e fácil se um reservatório está fumigado.
Estojo de alumínio para autoequipagem



Produtos relacionados

06 | Dräger X-act® 5000 Basic

D
-1

93
28

-2
00

9

Bomba Accuro Dräger

Medição rápida com uma mão: A Bomba Accuro Dräger permite que
você use os reconhecidos Tubos Dräger para fazer medições em
condições extremas. Os Tubos Dräger são fáceis de usar e já foram
calibrados, formando uma unidade perfeita com a Bomba Accuro.
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Operação
Medições temporárias utilizando tubos reagentes Dräger

Número de ciclos
Volume do ciclo

ajustável, 1 a 199 ciclos
100 mL

Intervalo de fluxo 0,1 a 2,0 L/min
Resolução 0,1 a 1,0 L/min:
0,1 L/min ± 10%
Resolução 1,0 a 2,0 L/min:
0,2 L/min ± 10%

Coleta de amostras

Horário da coleta Ajustável, até 12 horas, dependendo do
fluxo
Resolução em etapas de 15 minutos
(padrão) ou 1 minuto

Monitor duas partes: segmento e matriz
Idiomas do menu alemão, dinamarquês, espanhol, finlandês, francês, holandês, inglês, italiano,

norueguês, polonês e sueco
Uso de mangueira de extensão até 30 metros (98 pés)
Dimensões (A × L × P) aprox. 175 x 230 x 108 mm (7” x 9” x 4,25”)
Peso (sem baterias) aprox. 1,6 kg (3,5 lbs)

Condições ambientais
Temperatura durante o armazenamento -20 a 55 °C (-4 a 131 °F)
Temperatura durante a operação 5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Umidade 0 a 95 % umidade relativa sem condensação
Pressão 700 a 1.300 hPa (10,2 a 18,9 psi)

Pacote da alimentação
Bateria recarregável NiMH, T4 7,2 V, 1.500 mAh (tempo de carregamento < 4 horas)
Capacidade da bateria a 25 °C (77 °F) Tubos reagentes Dräger: > 1.000 ciclos

Coleta de amostras: até 12 horas, dependendo da taxa de fluxo
ajustada

Aprovações
ATEX Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia I Ma
I M1/II 1G

MED Volante aprovação 96/98 EC
cUL Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C e D

Classe II, Divisão 1, Grupos F e G
5 °C < Ta < + 40 °C Temp. Código T4 Ex ia

IECEx Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Ga

Marca CE de acordo com 2014/30/EU, 2014/34/EU e 2011/65/EU
1 Sujeito a alteração

Informações para pedido

Dräger X-act® 5000 Basic Código de pedido

Dräger X-act® 5000 Basic
com alça sem alimentação

37 07 674
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

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

BAHIA
Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edificio CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
.

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel (51) 3457 1303
.
SÃO PAULO (Matriz)
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
marketing.md.br@draeger.com
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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Pacote da alimentação
Bateria recarregável NiMH, T4 45 23 520

Acessórios de carregamento
Carregador 100–240 VCA (mundial) 45 23 545
Carregador veicular 12 V/24 V 45 23 511

Acessórios

Mangueira de extensão, Dräger Accuro e Dräger X-act® 5000,
1 m, incluído adaptador para conjunto de teste simultâneo

64 00 561

Mangueira de extensão, Dräger Accuro e Dräger X-act® 5000,
3 m, incluídos adaptador para tubos, adaptador para mangueira
numa caixa de transporte

64 00 077

Mangueira de extensão, Dräger Accuro e Dräger X-act® 5000,
10 m, incluídos adaptador para tubos, adaptador para mangueira

64 00 078

Mangueira de extensão, Dräger Accuro e Dräger X-act® 5000,
15 m, incluídos adaptador para tubos, adaptador para mangueira

64 00 079

Mangueira de extensão, Dräger X-act® 5000,
30 m, incluídos adaptador para tubos, adaptador para mangueira

64 01 175

Substituição de filtro SO3 81 03 525


