
Dräger X-act® 7000
Zaznavanje več plinov

Inovativni sistem Dräger X-act® 7000 za analizo vključuje Dräger
MicroTubes in opto-elektronsko napravo za analizo, ki omogoča natančno
merjenje plinov območju nizkih vrednosti ppb. Omogoča prikaz natančnih
rezultatov neposredno na lokaciji, kar nadomešča počasne in drage
laboratorijske analize. Uporaba je izjemno preprosta: vstavite epruvete
Dräger MicroTubes, začnite merjenje in nato odčitajte rezultat preskusa.
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2,4-palčen, visokokontrasten  
barvni zaslon
Vidni kot 160° in dnevni/nočni način prikaza

Nadzor s 3 gumbi
Za hitro in preprosto uporabo

Indikatorska statusna lučka LED
Zelena lučka LED sveti po končanem 

preskusu

Epruvete Dräger MicroTubes
Za 10 meritev na plin. Branje speciikacij 

preskusa z RFID

Samodejni pogon
Za izvlek epruvet Dräger MicroTubes
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Detektor za več vrst plinov

‒ Optično-elektronski sistem za analizo za selektivno detekcijo karcinogenih in strupenih snovi
‒ Kakovostne laboratorijske meritve v razponu ppb
‒ Za uporabo z epruvetami Dräger Microtubes
‒ S spojnikom in črpalko X-am, primerno za CSE

Merjenje najnižjih koncentracij z analizo laboratorijske kakovosti

Koncentracije nevarnih snovi v ozračju na delovnem mestu ne smejo presegati nastavljenih omejitev. Nadzor
teh včasih zelo nizkih koncentracij je odgovorna naloga. Naprava Dräger X-act 7000 v kombinaciji z epruvetami
Dräger MicroTubes je osredotočena na merjenje rakotvornih in strupenih snovi v območju nizkih vrednosti
ppb. Ta občutljivi preskusni sistem je zasnovan na kolorimetričnih kemičnih senzorjih. Ti so zmožni nadomestiti
standardne laboratorijske analize in prikazati natančne rezultate neposredno na lokaciji. To omogoča prihranek
časa in denarja.

Natančnejša selektivnost omogoča višjo varnost

Reaktivne plasti za posamezne snovi in več predplasti v epruvetah Dräger MicroTubes omogočajo selektivno
preskušanje plinov. Različne plasti tako delujejo kot filter. Med preskusom filtrirajo druge snovi na delovnem
mestu, da je v rezultatu preskusa prikazana samo ciljna snov. To močno zniža navzkrižno občutljivost in zmanjša
število napačnih »pozitivnih« rezultatov preskusa in lažnih alarmov.

Odpornost na eksplozije in pripravljenost na uporabo

Označbe RFID na epruvetah Dräger MicroTubes vsebujejo vse kalibracijske podatke, vključno z vsemi
kalibracijskimi podatki, ki so veljavni v njihovi običajni življenjski dobi enega leta. To odstrani potrebo po
dolgotrajnih preskusih delovanja in ročnemu umerjanju. Naprava deluje na osnovi meritve masnega pretoka,
zato nihanja zračnega tlaka ne vplivajo na napravo. Vsi morebitni vplivi temperature ali vlažnosti so že upoštevani
pri tovarniškem umerjanju. Analizator je odporen na eksplozije in certificiran po standardu ATEX/IECEx za
območje 0. Sistem je prav tako odporen na prah in pljuskanje v skladu s standardom IP54. Izpolnjuje tudi
zahteve za elektromagnetno združljivost po standardu EN 61326-1.

Enostavna uporaba

Po samodejnem samopreskusu je sistem X-act 7000 za analize takoj pripravljen na uporabo. Primeren je za
preskušanje z vsemi razpoložljivimi epruvetami Dräger MicroTubes. Preprosto vstavite ustrezno epruveto Dräger
MicroTube za potrebe vašega preskusa. Samodejni pogon pazljivo izvleče epruveto MicroTube in jo namesti.
Spremljajte preskus z uporabo 3 gumbov in 2,4-palčnega barvnega zaslona. Po končanem preskusu zasveti
zelena lučka LED in na zaslonu se prikaže sporočilo. Rezultat preskusa, lokacijo in čas lahko shranite v notranji
zapisovalnik podatkov, pozneje jih lahko preberete z uporabo programske opreme Dräger CC Vision. Napravo
napaja 5 standardnih baterij, ki jih lahko preprosto zamenjate. Baterije delujejo več kot deset ur preskušanja in
njihovo napolnjenost je mogoče preveriti na zaslonu.
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Primerno tudi za preskušanje s pomočjo črpalke

Z uporabo spojnika (priključni del) lahko črpalko Dräger X-am® Pump prilagodite na X-act 7000. To vam
omogoča preskušanje za rakotvorne in strupene snovi v območju ppb, tudi na težko dostopnih mestih, kot so
kanali, cevi ali rezervoarji na razdalji do 45 metrov. Ker je črpalka X-am Pump certificirana za odpornosti na
eksplozije za območje 0, je povsem primerna za ta opravila.

Sistemske komponente
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Epruvete Dräger MicroTubes

Z vsakim kompl. epruvet MicroTubes lahko izvedete 10 preskusov
Koncentracije nevarnih snovi so prikazane na zaslonu X-act® 7000.
Posamezne epruvete MicroTubes vam omogočajo celo izvedbo
preskusov v območju ppb. Označbe RFID na epruvetah Dräger
MicroTubes vsebujejo vse kalibracijske podatke, ki so veljavni v njihovi
običajni življenjski dobi enega leta. To odstrani potrebo po dolgotrajnih
preskusih delovanja in ročnemu umerjanju.

Dodatki
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Črpalka Dräger X-am® Pump za Dräger X-act® 7000

Črpalka Dräger X-am® Pump je zunanja črpalka za prenosne naprave
za zaznavanje plinov. V kombinaciji z napravo X-act® 7000 omogoča
izvajanje daljinskih preskusov (na primer, v notranjosti rezervoarjev ali
kanalov). Za uporabo črpalko pritrdite na napravo Dräger X-act® 7000
s pomočjo spojnika. Črpalko nadzorujete s programsko opremo
X-act® 7000.
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Spojnik

Spojnik omogoča priklop med sistemom Dräger X-act® 7000 za analize
in črpalko Dräger X-am® Pump. Ustvari trden in zatesnjen priklop dveh
naprav.
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Cev FKM

Odporno na topila

Na voljo v štirih dolžinah:
Notranji premer 3,2 mm, dolžina 5 m
Notranji premer 3,2 mm, dolžina 10 m
Notranji premer 3,2 mm, dolžina 20 m
Notranji premer 3,2 mm, dolžina 45 m
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Cev PVC

Notranja cev PTFE

Na voljo v dveh dolžinah:
3 m
15 m
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Teleskopska sonda

Na voljo v štirih dolžinah:
70 cm
90 cm
100 cm
150 cm

D
-6
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Držalo predepruvete

Držala za predepruvete so potrebna za dodatno izboljšanje občutljivosti
in selektivnost določenih epruvet Dräger MicroTubes. Držalo za
predepruvete zagotavlja trden in zatesnjen priklop z napravo Dräger
X-act® 7000.

Storitve za izdelke
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Servis za izdelke

Naš servis za izdelke zagotavlja podporo z različnimi servisnimi paketi –
v naših delavnicah ali neposredno v vaših prostorih. Skrb, vzdrževanje
in servis so ključnega pomena za varnost in zanesljivost – vendar sta
natančno vzdrževanje in skrb nujna, tudi če imate pomisleke glede
nakupa. Preventivni pregledi, nenehna nega in uporaba originalnih
nadomestnih delov izboljšajo vzdržljivost vaše naložbe.
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Usposabljanje

Dräger Academy že več kot 40 let ponuja svoje konkretno, praktično
znanje. Vsako leto izvedemo več kot 2400 usposabljanj, na katerih
zajamemo več kot 600 tematik z več kot 110 pooblaščenimi inštruktorji.
Vaše osebje opremljamo s praktičnim znanjem in zagotovimo, da lahko
svoje pridobljeno znanje učinkovito uporabijo tako na dnevni ravni kot
v kritičnih situacijah, kar je še pomembneje. Z veseljem bomo razvili
prilagojen program usposabljanja za vas.
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Storitev najema

Od premoščanja začasnega pomanjkanja opreme do nabave posebne
opreme za namene uporabe s specifičnimi zahtevami: če morate le
pokriti začasno povečane potrebe, vam storitev najema Dräger z več kot
65.000 kosi opreme za najem ponuja ekonomično alternativo nakupu.
Hitro, enostavno in s širokim naborom dodatnih storitev, ki so na voljo
na zahtevo.

D
-2

32
9-

20
16

Storitev zagotavljanja varnosti ob zaprtju

Ali potrebujete celovito varnostno rešitev? Ali imate pred sabo dolg
seznam pravnih zahtev, nimate pa na voljo veliko časa? Iskanje
ravnovesja med najvišjo mero učinkovitosti in optimalno varnostjo
lahko predstavlja ogromen izziv. Lahko vam pomagamo vzpostaviti to
ravnovesje. Naša storitev zagotavljanja varnosti ob zaprtju je rešitev, ki
upošteva vse zahteve, povezane z neobratovanjem, še zlasti pa vaše
individualne potrebe.



Tehnični podatki

Dräger X-act® 7000 | 07

Merilno območje in ločljivost Različno glede na uporabljene epruvete Dräger MicroTubes
Običajno trajanje preskusa Od 5 do 1200 sekund glede na uporabljene epruvete Dräger

MicroTubes in koncentracijo preskušane snovi.
Pripravljeno na uporabo Takoj
Umerjanje Ni potrebno
Temperatura delovanja Od 0 do +40 °C

Od -20 do +60 °C (analizator)Temperatura shranjevanja
Od +4 do +25 °C (epruvete Dräger MicroTubes)

Zračni tlak Od 700 do 1300 hPa
Vlažnost Od 0 do 95 % relativne vlažnosti, se ne kondenzira
Beleženje izmerjenih podatkov Optika senzorja CMOS in lučka LED
Sistemska diagnostika Samodejno, uporaba mikro-krmilnikov za vse sistemske

komponente
Zaslon 2,4-palčen visokokontrasten barvni zaslon z ločljivostjo

240 x 320, vidni kot 160°
Jeziki v menijih 30
Čas delovanja Pribl. 600 minut izvajanja preskusov
Električno napajanje 5 x baterija 1,5 V
Mere (D x Š x V) 195 mm x 85 mm x 70 mm

ATEX/IECEx II 1G Ex ia IIC T4 Ga
cCSAus Ex ia IIC T4 Ga;

Razred I, cona 0, AEx ia IIC T4 Ga

Odobritve (v pričakovanju)

Odobritev za pomorsko uporabo DNV GL
Varnostni razred IP54, odpornost na prah in pljuske

Opis Merilno območje Kataloška številka
Amoniak 1–100 ppm 86 10 130
Amoniak 100–2.500 ppm 86 10 020
Benzen 1–150 ppb 86 10 600
Benzen 0,15–10 ppm 86 10 030
1,3-butadien 25–500 ppb 86 10 460
1,3-butadien 0,5–25 ppm 86 10 300
Ogljikov monoksid 2–1.000 ppm 86 10 080
Ogljikov dioksid 200–50.000 ppm 86 10 190
Klor 50–5.000 ppb 86 10 010
Etilen oksid 25–250 ppb 86 10 200
Etilen oksid 0,25–10 ppm 86 10 580
Formaldehid 5–150 ppb 86 10 540
Formaldehid 0,15–3 ppm 86 10 100
Klorovodikova kislina 0,5–25 ppm 86 10 090
Cianovodikova kislika 0,5–25 ppm 86 10 520
Žveplovodik 0.1–50 ppm 86 10 050
Živo srebro 0,005–0,25 mg/m3 86 10 350
Dušikov dioksid 0,25–25 ppm 86 10 120
Dušikovi plini 0,25–50 ppm 86 10 060
Naftni ogljikovodiki 10–3.000 ppm 86 10 270
Žveplov dioksid 0,05–5 ppm 86 10 110
Toluen 10–1.000 ppm 86 10 250
Ksilen 10–1.000 ppm 86 10 260
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Dräger X-act® 7000 86 10 800

Vsebuje: osnovna naprava X-act® 7000, vključno z baterijami,
celoten ramenski kabel, predstavitvene epruvete MicroTube, izvijač
Torx T10, kabel USB 2 m s priključkom Mini

Dodatna oprema za črpalko

Spojnik Dräger X-act® 7000 Coupler 86 10 810

Črpalka Dräger X-am® (s kablom USB in napajalnikom) 83 27 115

Druga dodatna oprema

Držalo za predepruvete Dräger X-act® 7000 37 01 985

Dräger Tubes®, ppb-Booster osnovno 37 02 013
Odpiralo za epruvete, TO 7000 64 01 200
Ramenski trak, celoten 83 26 823
Držalo za etikete za ramenski trak 83 26 824
Komplet »srebrnih« nalepk, 5 kosov 83 27 645
Komplet »modrih« nalepk, 5 kosov 83 27 646
Komplet »rdečih« nalepk, 5 kosov 83 27 647
Komplet »zelenih« nalepk, 5 kosov 83 27 648
Komplet »rumenih« nalepk, 5 kosov 83 27 649
Prenosna torbica, 500 x 420 x 175, črna 83 27 661
Zaščitna plast za zaslon 83 26 828
Filter za prah in vodo za vhodno odprtino črpalke 83 19 364

Sonde
Teleskopska sonda ES150 (najv. dolžina: 150 cm) 83 16 533
Teleskopska sonda 100, vklj. z adapterjem
(najv. dolžina: 100 cm)

83 16 530

Teleskopska sonda 90 (najv. dolžina: 90 cm) 83 16 532
Teleskopska sonda za uhajanje 70 (najv. dolžina: 70 cm) 83 16 531

Cevi
Cev PVC z oblogo PTFE, 3 m 83 26 980
Cev PVC z oblogo PTFE, 15 m 45 94 679
Nadomestna cev za sonde, 2 m 83 18 205
Cev FKM, notranji premer: 3,2 mm, dolžina: 5 m 83 25 705
Cev FKM, notranji premer: 3,2 mm, dolžina: 10 m 83 25 706
Cev FKM, notranji premer: 3,2 mm, dolžina: 20 m 83 25 707
Cev FKM, notranji premer: 3,2 mm, dolžina: 45 m 83 28 212
Priključek cevi, zunanji premer: 5 mm 83 20 087

Adapter
Adapter za cev, vklj. 40 mm FKM 83 19 231
Reducirni kos, vklj. 30 mm FKM 83 20 086
Adapter Luer, moški, 3 mm 83 27 641
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V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi
v katerem se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.

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

SLOVENIJA
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče
Tel +386 1 561 2263
Fax +386 1 561 2265
.

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
.

Poiščite vašega lokalnega
predstavnika na:
www.draeger.com/contact
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