
Dräger X-act® 7000
Датчик за множество газове

Иновативната система за анализ на Dräger X-act® 7000 се състои от
микро тръбички Dräger MicroTubes и устройство за оптично-електронен
анализ, които позволяват да измервате прецизно газове в ниския ppb
обхват. Предоставя прецизни резултати направо на място, заменяйки
бавните, скъпи лабораторни анализи. Изключително лесна употреба:
поставете Dräger MicroTubes, започнете да измервате, след това вижте
отчетения резултат от тестването.
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2,4-инчов, цветен дисплей  
с висок контраст
160° ъгъл на видимост и режим на 
четене ден/нощ

Контрол с 3 бутона
За бързо и лесна работа

Светодиоден индикатор  
за състоянието

При завършване на тестването 
светва зелен светодиоден 

индикатор

Dräger MicroTubes
За 10 измервания на газ. Четене на 

спецификациите на тестването чрез RFID

Автоматично управление
За прибиране на Dräger MicroTubes
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Детектор за множество газове

‒ Система за оптоелектронен анализ за селективно откриване на карциногенни и токсични вещества
‒ Измерване с лабораторно качество в ppb диапазона
‒ За употреба с Dräger MicroTubes
‒ Със съединител и помпа X-am, подходящи за влизане в затворени пространства (CSE)

Измерва най-ниско количествените концентрации чрез анализ с лабораторно качество

Концентрациите на опасни вещества в околния въздух на работното място никога не трябва да надвишават
дефинираните граници. Наблюдението на тези понякога много ниски нива на концентрации е отговорна
задача. Dräger X-act 7000 в комбинация с Dräger MicroTubes фокусира върху измерването на карциногенни
и токсични вещества в ниския ppb обхват. Тази чувствителна система за тестване работи на базата на
колометрични химически сензори. Те са способни да заместят конвенционалния лабораторен анализ
и осигуряват прецизни резултати направо на място. Това спестява време и пари.

Повече безопасност, благодарение на висока селективност

Слоеве, реагиращи на специфични вещества и множество пред-слоеве в Dräger MicroTubes позволяват
селективно тестване за газове. Различните слоеве служат като филтър, например. По време на тестване
те филтрират другите вещества, които се срещат на работното място, така че само целевото вещество
се отразява в резултата от тестването. Това елиминира в голяма степен кръстосаната чувствителност
и намалява броя на фалшивите положителни измерени резултати и фалшивите аларми.

Взривозащитено и готово за употреба

RFID етикетите, поставени на Dräger MicroTubes съдържат всички данни за калибриране, които се
прилагат през целия им нормален период на експлоатация от една година. Това елиминира нуждата от
продължителни тестове на функциите и ръчно калибриране. Тъй като работи на базата на измерване
на потока маса, колебанията в атмосферното налягане не оказват влияние върху устройството. Всички
възможни въздействия на температурата или влажността вече са взети предвид по време на фабричното
калибриране. Анализаторът е взривозащитен и сертифициран по ATEX/IECEx за зона 0. Системата също
така е защитена от прах и напръскване съгласно IP54. Отговаря на изискванията за електромагнитна
съвместимост по EN 61326-1.

Лесна употреба

След автоматично самотестване, системата за анализ X-act 7000 е готова за работа веднага. Тя е подходяща
за тестване с всички предлагани Dräger MicroTubes. Просто поставете правилната микро тръба Dräger
MicroTube според нуждата за тестване. Автоматичното управление внимателно прибира MicroTube
и я поставя в позиция. Контролирайте тестването като използвате 3 бутона и 2,4-инчов цветен дисплей.
При завършване на тестването зеленият светодиоден индикатор ще светне и на екрана ще се покаже
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съобщение. Можете да съхраните резултата, мястото и времето на тестване във вътрешната памет за данни
и да ги прочетете по-късно като използвате софтуера Dräger CC Vision. Устройството се захранва от пет
лесни за подмяна стандартни батерии. Животът на батериите издържа над десет часа тестване и може да се
види на дисплея.

Системата е подходяща също и за работа с помощта на помпа

Чрез използване на съединителя (свързващата част), помпата Dräger X-am® Pump може да бъде адаптирана
към X-act 7000. Това позволява да тествате за карциногенни и токсични вещества в ppb обхвата, дори на
труднодостъпни места, като въздухопроводи/канали, тръбопроводи или резервоари на разстояние до 45
метра (147,6 фута). Тъй като помпата X-am Pump също има сертифициране за взровозащита за зона 0, тя
е идеално пригодена за тези задачи.

Компоненти на системата
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Dräger MicroTubes

С всеки набор MicroTubes можете да извършите 10 тествания поред.
Концентрациите на опасни вещества се показват на дисплея на
X-act® 7000. Специфични MicroTubes дори позволяват да извършвате
тествания в ppb обхвата. RFID етикетът, поставен на набора Dräger
MicroTube съдържа всички данни за калибриране, които се прилагат
през целия им нормален период на експлоатация от една година. Това
елиминира нуждата от продължителни тестове на функциите и ръчно
калибриране.
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Dräger X-am® Pump за Dräger X-act® 7000

Dräger X-am® Pump е външна помпа за преносими устройства
за откриване на газове. В комбинация с X-act® 7000 позволява
да извършвате тестване от разстояние (например, вътре в
резервоари или въздухопроводи). За да използвате помпата, просто
я свържете към Dräger X-act® 7000, като използвате присъединител.
Контролирате помпата чрез софтуера на X-act® 7000.
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Присъединител

Присъединителят е конекторът между системата за анализ Dräger
X-act® 7000 и помпата Dräger X-am® Pump. Той осигурява защитена,
уплътнена връзка между двете устройства.
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FKM шлаух

Устойчив на разтворители

Предлага се в четири дължини:
Вътрешен диаметър 3,2 mm, дължина 5 m (16,4 фута)
Вътрешен диаметър 3,2 mm, дължина 10 m (32,8 фута)
Вътрешен диаметър 3,2 mm, дължина 20 m (65,6 фута)
Вътрешен диаметър 3,2 mm, дължина 45 m (147,6 фута)
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PVC шлаух

С PTFE вътрешен шлаух

Предлага се в две дължини:
3 m (9,8 фута)
15 m (49,2 фута)
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Телескопична сонда

Предлага се в четири дължини:
70 cm (27,6 инча)
90 cm (35,4 инча)
100 cm (39,4 инча)
150 cm (59 инча)

D
-6

54
9-

20
17

Държач за предтръба

Държачите за предтръба са нужни за допълнително подобряване
на чувствителността и селективността на някои Dräger MicroTubes.
Държачът за предтръба осигурява защитена, уплътнена връзка с
Dräger X-act® 7000.

Сервизни услуги
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Обслужване на продукта

Нашият отдел за обслужване на продуктите ще ви съдейства с
различни сервизни пакети – в нашите центрове или на място във
вашите производствени съоръжения. Грижата, поддръжката
и обслужването са от решаващо значение за безопасността и
надеждността – но внимателна поддръжка и грижа са задължителни,
дори когато става въпрос за търговски съображения. Превантивните
проверки, продължаващата грижа и използването на оригинални
резервни части подобряват дълголетието на вашата инвестиция.
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Обучение

Академията Dräger споделя своите солидни практически знания
повече от 40 години. Провеждаме повече от 2 400 учебни курса
всяка година, на над 600 теми, с повече от 110 упълномощени
обучаващи. Даваме на вашите служители практически знания и
гарантираме, че това, което научават, може да се прилага ефективно
както в ежедневието, така и, което е по-важно, при възникването на
критични ситуации. Ще се радваме да разработим персонализирана
програма за обучение за вас.
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Услуга за даване под наем

От преодоляване на временен недостиг на оборудване до закупуване
на специално оборудване за приложения, включващи специфични
изисквания: Ако е необходимо само да покриете временна нужда,
тогава Услугата за даване под наем на Dräger с над 65 000 броя
оборудване за даване под наем е икономична алтернатива на
закупуването. Бързо, лесно и с широк набор от допълнителни услуги,
които се предлагат при заявка.
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Услуга за безопасност при ремонтни дейности

Имате нужда от цялостно решение за безопасност? Има дълъг списък
от законови изисквания, които трябва да изпълните, а сте притиснати
от времето? Балансирането на максималната ефективност с
оптимална сигурност може да породи големи затруднения. Можем да
ви помогнем да постигнете този баланс. Нашата услуга за безопасност
при ремонти дейности е решение, което отчита всички нужди от
спиране и особено вашите индивидуални изисквания.
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Обхват и резолюция на измерването Варира в зависимост от използваните Dräger MicroTubes
Типично време за тестване От 5 секунди то 1200 секунди, в зависимост от използваните

Dräger MicroTubes и концентрацията на тестваното вещество.
Готовност за употреба Незабавно
Калибриране Не е необходимо
Работна температура 0 до +40 °C

-20 до +60 °C (анализатор)Температура на съхранение
+4 до +25 °C (Dräger MicroTubes)

Налягане на въздуха 700 до 1300 hPa
Важност 0 до 95 % относителна влажност, без конденз
Записване на измерените данни CMOS сензорна оптика и светодиодна светлина
Системна диагностика Автоматично, чрез използване на микро-контролери за всички

компоненти
Дисплей 2,4-инчов, цветен дисплей с висок контраст с резолюция

240 x 320, ъгъл на зрителното поле 160°
Езици на менюто 30
Време на работа Приблиз. 600 минути време за тестване
Електрозахранване 5 x батерии 1,5 v
Размери (Д x Ш x В) 195 mm x 85 mm x 70 mm

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

Клас I, зона 0, AEx ia IIC T4 Ga

Одобрения (предстоящи)

Одобрение за морски приложения DNV GL
Клас защита IP54, устойчивост на прах и напръскване

Dräger MicroTubes
Описание Обхват на измерването Номер на част
Амоняк 1 – 100 ppm 86 10 130
Амоняк 100 – 2500 ppm 86 10 020
Бензен 1 – 150 ppb 86 10 600
Бензен 0,15 – 10 ppm 86 10 030
1,3-Бутадиен 25 – 500 ppb 86 10 460
1,3-Бутадиен 0,5 – 25 ppm 86 10 300
Въглероден монооксид 2 – 1000 ppm 86 10 080
Въглероден монооксид 200 – 50 000 ppm 86 10 190
Хлор 50 – 5000 ppb 86 10 010
Етиленов оксид 25 – 250 ppb 86 10 200
Етиленов оксид 0,25 – 10 ppm 86 10 580
Формалдехид 5 – 150 ppb 86 10 540
Формалдехид 0,15 – 3 ppm 86 10 100
Солна киселина 0,5 – 25 ppm 86 10 090
Циановодород 0,5 – 50 ppm 86 10 520
Сероводород 0,1 – 50 ppm 86 10 050
Живак 0,005 – 0,25 mg/m3 86 10 350
Азотен диоксид 0,25 – 25 ppm 86 10 120
Азотни газове 0,25 – 50 ppm 86 10 060
Нефтени въглеводороди 10 – 3000 ppm 86 10 270
Серен двуокис 0,05 – 5 ppm 86 10 110
Толуен 10 – 1000 ppm 86 10 250
Ксилен 10 – 1000 ppm 86 10 260
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Dräger X-act® 7000 86 10 800

компоненти: основно устройство X-act® 7000 вкл. батерии,
комплект ремък за рамо, MicroTube Demo, Torx T10 отвертка,
USB кабел 2 m с Mini-конектор

Аксесоари за помпата

Съединител Dräger X-act® 7000 Coupler 86 10 810

Помпа Dräger X-am® (вкл. USB кабел и захранване) 83 27 115

Други аксесоари

Dräger X-act® 7000 държач за предтръба 37 01 985

Основен бустер за ppb Dräger Tubes®, ppb-Booster Basic 37 02 013
Отварачка за тръби, TO 7000 64 01 200
Ремък за рамо, комплект 83 26 823
Държач за етикет за ремък за рамо 83 26 824
Набор от “Сребърни” стикери, 5 броя 83 27 645
Набор от “Сини” стикери, 5 броя 83 27 646
Набор от “Червени” стикери, 5 броя 83 27 647
Набор от “Зелени” стикери, 5 броя 83 27 648
Набор от “Жълти” стикери, 5 броя 83 27 649
Куфар за носене, 470 x 365 x 190 mm, черен 37 03 690
Защитно фолио за дисплея 83 26 828
Филтър за прах и вода за входа на помпата 83 19 364

Сонди
ES150 телескопична сонда (макс. дължина: 150 cm / 59 инча) 83 16 533
Телескопична сонда 100, вкл. адаптер
(макс. дължина: 100 cm / 39,4 инча)

83 16 530

Телескопична сонда 90 (макс. дължина: 90 cm / 35,4 инча) 83 16 532
Телескопична сонда за течове 70 (макс. дължина: 70 cm / 27,6
инча)

83 16 531

Шлаухи
PVC шлаух с вграден PTFE шлаух, 3 m (9,8 фута) 83 26 980
PVC шлаух с вграден PTFE шлаух, 15 m (49,2 фута) 45 94 679
Резервен шлаух за сонди, 2 m (6,6 фута) 83 18 205
FKM шлаух, вътрешен диаметър: 3,2 mm, дължина: 5 m
(16,4 фута)

83 25 705

FKM шлаух, вътрешен диаметър: 3,2 mm, дължина: 10 m
(32,8 фута)

83 25 706

FKM шлаух, вътрешен диаметър: 3,2 mm, дължина: 20 m
(65,6 фута)

83 25 707

FKM шлаух, вътрешен диаметър: 3,2 mm, дължина: 45 m
(147,6 фута)

83 28 212

Конектор за шлаух, външен диаметър: 5 mm 83 20 087

Адаптер
Адаптер за шлаух, вкл. 40 mm FKM 83 19 231
Редуктор, вкл. 30 mm FKM 83 20 086
Адаптер, мъжки, 3 mm 83 27 641
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

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

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Сейфти България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4366
факс +359 2963 0098
bulgaria.safety@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
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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