
Detektor viacerých plynov X-am 2800 meria až štyri plyny a je vybavený 
špeciálnym nárazuvzdorným senzorom CatEx. So softvérom Dräger Gas 
Detection Connect ponúka prenos dát v reálnom čase a výkonnú správu 
manažmentu flotily. X-am 2800 je navrhnutý na osobné monitorovanie  
a ponúka vám najvyššiu úroveň bezpečnosti pri nízkych obstarávacích 
nákladoch.

Detektor viacerých plynov
Dräger X-am® 2800
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Ľahko čitateľný displej bez použitia 
jazyka poskytuje najdôležitejšie 
informácie na prvý pohľad

Podpora Dräger Gas Detection 
Connect: manažment flotily 
prostredníctvom stanice Dräger 
X-dock a prenos dát cez Bluetooth.

Intuitívny vizuálny alarm: červená 
farba pre plynový alarm, žltá farba pre 

chyby prístroja

DrägerSensors: formát XXS 
(elektrochemické senzory):  

rýchly, odolný, spoľahlivý

Odolný dizajn: stupeň ochrany krytom 
IP 68, odoláva vode a prachu,  

test pádu zariadenia >2 m

Veľké tlačidlá, ktoré sa dajú ovládať  
aj v rukaviciach

Signály so zeleným svetlom D-light 
(voliteľné): testované a pripravené  
na použitie

CatEx SR (odolnosť voči otrasom): meria 
horľavé plyny a výpary. Veľmi vysoká 
odolnosť proti nárazovému zaťaženiu.

Plocha na štítku pre voliteľné farebné 
označenie

Robustná spona s D-krúžkom na zadnej 
strane sa bezpečne zapína
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Výhody

Výkonná analýza dát v cloude

Bezpečnosť a efektívnosť vďaka sieťovej schopnosti: Prostredníctvom Bluetooth preneste svoje zaznamenané 
dáta priamo a pohodlne do smartfónu, a odtiaľ do backendu softvéru Gas Detection Connect. Alternatívne 
môžete dáta preniesť aj priamo do cloudu pomocou testovacej stanice X-dock. Takto máte zabezpečený prístup 
k svojim dátam, a ich analýze, kedykoľvek a odkiaľkoľvek – jednoducho cez váš internetový prehliadač.

Pohodlný manažment flotily

S X-am 2800 môžete pohodlne a efektívne spravovať svoju flotilu zariadení pri každodennom používaní. Ušetrite 
prevádzkové náklady a čas vďaka rýchlym testom pomocou automatickej testovacej stanice X-dock, s nízkou 
spotrebou plynu, alebo čisto mechanickej stanice na nárazový zaplyňovací test. Ďalšie výhody: výkonný 
manažment flotily prostredníctvom nášho inteligentného softvérového riešenia, pohodlné aktualizácie firmvéru  
v X-docku, voliteľná možnosť transpondéra RFID a individuálne farebné označenie zariadení. Niekoľko ľahko 
vymeniteľných náhradných dielov – vrátane napájacieho zdroja – a odolné senzory zaisťujú, že vaše zariadenia 
zostanú funkčné po dobu mnohých rokov. Spoločnosť Dräger poskytuje 4-ročnú záruku výrobcu na základné 
zariadenie. Existujúce relevantné príslušenstvo z predošlého modelu X-am 2500 možno naďalej používať.

Monitorovanie plynu podľa špecifikácie

Malé a ľahké: zariadenie X-am 2800 sa pohodlne nosí a vďaka veľkým tlačidlám sa ľahko používa aj v rukaviciach. 
Displej jasne zobrazuje dôležité informácie, ako sú hodnoty plynu, alarmy a čas. Zelený indikátor D indikuje, že 
jednotka je pripravená na použitie. To všetko, plus používateľské rozhranie založené na ikonách bez jazykov, ho 
robí príjemne jednoduchým na používanie a zoznámenie sa s ním. Pre vašu väčšiu bezpečnosť má jeho kyslíkový 
kanál štyri prahové hodnoty alarmu – skutočné predbežné alarmy a hlavné alarmy pre klesajúce a stúpajúce 
koncentrácie. Schválené pre použitie v zóne Ex 0, zariadenie bolo tiež testované podľa triedy ochrany IP 68.

Senzory: odolné a výkonné

Novovyvinutý senzor Ex spája mnoho výhod: pripravenosť na kalibráciu v priebehu niekoľkých sekúnd, extrémna 
odolnosť voči otrasom a meranie horľavých výparov, ako je benzín, nafta a nonán. Meraný plyn môžete nastaviť  
aj na metán, propán, vodík a mnoho ďalších plynov. Výkon je doplnený o jednoduchý koncept krížovej kalibrácie 
Dräger, v ktorom je možné individuálne špecifikovať meraný plyn, kalibračný plyn a nárazový skúšobný plyn.  
Po testovaní, zariadenie X-am 2800 prevezme potrebné konverzie. Senzor má spĺňať náročné požiadavky novej 
normy IEC 60079-29-1 (Medzinárodná elektrotechnická komisia). 

Senzor Ex je zároveň odolný voči jedovatým látkam, ako sú silikóny a iné škodlivé látky. Táto kombinácia 
vlastností je výnimočná. S dlhoročnými skúsenosťami v oblasti technológie senzorov spoločnosť Dräger sama 
vyvíja a vyrába senzory vrátane výkonných a odolných elektrochemických senzorov vo formáte XXS. Výhoda pre 
vás: senzory a zariadenie sú navzájom dokonale zladené, čím vám šetria prevádzkové náklady.
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Dräger X-am® 2800 Dräger X-am® 5800**

Porovnanie portfólia

Toto je „pripojený“ štandardný monitor 
na 1 – 4 plyny na osobné 

monitorovanie vzduchu (a vstup do 
obmedzeného priestoru v kombinácii  

s pumpou X-am)

Toto je „pripojený“ monitor na 1 – 6 plynov 
na osobné monitorovanie vzduchu a vstup 
do obmedzeného priestoru (v kombinácii  
s pumpou X-am) a monitorovanie AREA  

(so zónou X)
Počet plynových kanálov 1 – 4 1 – 6
Bluetooth áno* áno*
Súčasti systému
X-dock áno áno
Bumptest Station áno áno
Gas Detection Connect áno áno
CC Vision / Gas Vision áno áno
X-zone 5500/5800 nie áno
Pumpa X-am áno** áno**
Senzory

Sloty senzorov 1 x CatEx/3 x senzory XXS 1 x CatEx/XD-IR/PID neo/ 
3 x XXS (1 x Dual XXS)

Senzor CatEx (CatEx SR) áno áno
Senzor IR (XD-IR) nie áno
PID neo nie áno
Štandardné senzory XXS (O2, CO LC, H2S LC, SO2, NO2) áno áno
Špeciálne senzory XXS nie áno

Funkcia celého rozsahu CatEx

nie
(ale tepelnú vodivosť je možné 

aktivovať, aby sa nevyskytol blokovací 
alarm pre plynný metán)

áno 
(na meranie plynného metánu)

„Funkcia toxických dvojičiek“ nie áno
Senzor IR LEL + XXS H2 HC: kombinácia signálov nie áno
Logistika
Konfigurátor (individuálne nastavenia pre zákazníka/krajinu) áno áno
Diskrétne číslo dielu áno nie
Čísla VN (Janus):  
Čísla individuálnych objednávok zákazníka/krajiny áno áno

Číslo dielu základného prístroja (bez senzorov a batérie) áno áno
* vybrané krajiny môžu byť vylúčené | ** ohľadom dostupnosti tejto funkcie/prístroja kontaktujte spoločnosť Dräger

Výhody

Zamerajte sa na udržateľnosť

Počas vývoja zariadenia X-am 2800 sa veľký dôraz kládol na udržateľnosť. Odolné senzory Dräger a nabíjateľný 
napájací zdroj, ktorý možno jednoducho vymeniť jednou skrutkou, zaručujú dlhú životnosť. Takmer všetky 
náhradné diely vedia vymeniť vyškolení používatelia, zatiaľ čo všetky ostatné diely môže opraviť servis 
spoločnosti Dräger. Okrem toho je možné stále používať existujúce príslušenstvo z predchádzajúcej série. 
Ochrana životného prostredia bola zohľadnená aj v technickej dokumentácii a balení: sú navrhnuté na úsporu 
papiera; keď si objednávate dve alebo viac jednotiek môžeme znížiť počet dodávaných návodov na použitie, ak 
zadáte modulárnu verziu. Pre vaše pohodlie spoločnosť Dräger tiež zbiera staré zariadenia a zabezpečuje ich 
správnu recykláciu.
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Súčasti systému

Gas Detection Connect od spoločnosti Dräger je vaším spojením  
s digitálnou budúcnosťou bezpečnosti práce. Systém spája jednotlivé 
výrobky Dräger prostredníctvom inteligentného softvérového riešenia. 
Vďaka prístupu nezávislému na polohe a čase riadite svoje zariadenie 
optimálne a vždy viete určiť polohu a stav vášho zariadenia na detekciu 
plynu a dostupných pracovníkov. Môžete tak chrániť svoju pracovnú silu 
a zároveň zvýšiť efektivitu vášho závodu.

Gas Detection Connect

Séria Dräger X-dock® vám poskytuje plnú kontrolu nad vašimi 
prenosnými prístrojmi Dräger na detekciu plynu. Automatické nárazové 
testy a kalibrácie so zníženou spotrebou testovacieho plynu a krátkymi 
časmi testovania šetria čas i peniaze. Komplexná dokumentácia  
a hodnotenia vám poskytnú jasný prehľad.

Dräger X-dock® 5300/6300/6600

Ľahko sa používa, je samostatná a prenosná. So stanicou na nárazový 
test Bump Test Station sa môžu testy detekcie plynu a výstražných 
zariadení vykonávať ľahko a rýchle.

Stanica na nárazový test Dräger Bump Test

Všetko podľa predpisov: pre bezpečnú prevádzku zariadení je potrebné 
dodržiavať smernice a právne predpisy. Preto sú potrebné pravidelné 
kalibrácie a testy funkcií. Podporujú vás v tom rôzne systémy.

Skúšobné plyny a príslušenstvo
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Súčasti systému

PC softvér na nastavovanie parametrov, testovanie, nastavovanie  
a čítanie datalogera

Dräger CC-Vision® a Dräger Gas-Vision®

Príslušenstvo

Nabíjacia súprava
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Služby

Naše servisné oddelenie vám poskytuje podporu prostredníctvom 
rôznych balíkov služieb: v našich predajniach alebo na mieste priamo vo 
vašom závode. Pokiaľ ide o bezpečnosť, starostlivosť, servis a údržba sú 
kľúčovými faktormi. Dôkladná údržba a starostlivosť sú tiež absolútne 
nevyhnutné z ekonomického hľadiska. Preventívne kontroly, servisné 
postupy a pôvodné náhradné časti zaručujú, že vaše investície vydržia 
dlhšie.

Servis výrobkov

Akadémia Dräger odovzdáva dobre podložené a praktické poznatky viac 
ako 40 rokov. S viac ako 110 autorizovanými školiteľmi a viac ako  
600 dostupnými témami prinášame ročne viac ako 2 400 školení. Našim 
zamestnancom poskytujeme znalosti potrebné pre situácie v reálnom 
živote a zabezpečujeme, aby bolo možné vzdelávací materiál znovu 
vyžiadať a spoľahlivo aplikovať v ich každodennej práci a predovšetkým  
v stresových situáciách. Aby sme vyhoveli vašim potrebám, radi pre vás 
vyvinieme aj školiaci program na mieru.

Školenie

Od preklenutia dočasného nedostatku vybavenia až po zaobstaranie 
špeciálneho vybavenia pre aplikácie zahŕňajúce špecifické požiadavky: 
ak potrebujete pokryť iba dočasne vyšší dopyt, potom je služba 
DrägerRental, ktorá požičiava viac ako 65000 kusov zariadení, 
ekonomickou alternatívou k nákupu. Rýchlo, priamo a so širokou škálou 
dodatočných služieb dostupných na vyžiadanie.

Servis pri prenájme
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Súvisiace výrobky

Dräger X-am® 3500 bol špeciálne navrhnutý na merania vyčistenia 
priestoru. Detektor na meranie 1 až 4 plynov spoľahlivo deteguje horľavé 
plyny a výpary, ako aj O2, CO, H2S, NO2 a SO2. Inovatívny dizajn 
signalizácie a rozsiahly sortiment príslušenstva zaisťujú optimálnu 
bezpečnosť a jednoduchú manipuláciu.

Dräger X-am® 3500

Meranie vyčistenia priestoru nebolo nikdy tak jednoduché a pohodlné: 
detektor merania 1 až 7 plynov deteguje toxické a horľavé plyny, ako aj 
výpary a kyslík naraz, a to buď v pumpovom alebo difúznom režime. 
Inovatívny dizajn signalizácie a praktické funkcie asistenta zaisťujú úplnú 
bezpečnosť počas celého procesu.

Dräger X-am® 8000
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Technické údaje

Rozmery (Š × V × H) 130 x 48 x 44 mm (5,12 x 1,89 x 1,73")
Hmotnosť zvyčajne 220 až 250 g, v závislosti od vybavenia senzora
Kryt robustný kryt s 2 komponentmi

 
Displej Maticový displej s vysokým rozlíšením

Podmienky okolitého prostredia
 

Teplota
 

-20 až +50 °C (meranie a skladovanie)
-40 až +50 °C (použitie v potenciálne výbušných atmosférach)

Tlak 700 až 1300 mbar (meranie)
800 až 1100 mbar (použitie v potenciálne výbušných atmosférach)

Relatívna vlhkosť
 

10 až 95 % RH
5 do 95 % RH krátkodobo

 
Stupeň ochrany krytom IP 68

Alarmy  
Vizuálny 3 LED „červená“ (plynové alarmy)

3 LED „žltá“ (alarm zariadenia)
Zvukový Viactónový >90 dB pri 30 cm
Vibrácie  

Ďalšie technické špecifikácie  
Prívod energie Batéria NiMH (počas prepravy sa nevyžaduje UN označenie 

(nebezpečný tovar)), vymeniteľná používateľom, nabíjateľná
Bluetooth® Bluetooth 5.0 (zakázané pre niektoré krajiny mimo EÚ a mimo 

Severnej Ameriky, ale dá sa namontovať dodatočne. Kontaktujte 
DrägerService).

Prevádzkové časy typických 12 h (aktívny Bluetooth)
typických 100 h bez senzora Ex 

Doba nabíjania <4 h
Pripravenosť na meranie <60 s po zapnutí
Dataloger Aplikácia optimalizovanej metódy kompresie dát s vysokou 

presnosťou a veľkou úložnou kapacitou.
 
(Obvykle kompresia dát >90 % v porovnaní s tradičnou koncepciou 
datalogera s nastaviteľným intervalom) 

Schválenia  
Označenie ochrany proti výbuchu:  
ATEX 
 

IM1 Ex da ia I Ma
II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (použiteľné v zóne Ex 0)

IECEx 
 

Ex da ia I Ma 
Ex da ia IIC T4 Ga (použiteľné v zóne Ex 0)

CSA (USA a Kanada)
 

Ohľadom dostupnosti kontaktujte spoločnosť Dräger
 

EAC Ohľadom dostupnosti kontaktujte spoločnosť Dräger

Smernice
 
 

2014/34/EÚ (ATEX)
2014/53/EÚ (RED)
2011/65/EÚ (RoHS)

Záruka výrobcu  
4 roky na zariadenie (elektronika a kryt)  
3 roky na senzory (okrem NO2 (1 rok) a SO2 (2 roky))  
1 rok na dodávku energie (akumulátor)  
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Informácie pre objednávku

Dräger X-am® 2800  
Čísla dielov Objednávacie č.
Dräger X-am 2800 Ex, O2, CO, H2S (nastavenia: predvolené výrobné nastavenia so 
štandardnými prahovými hodnotami alarmu, jednotka CatEx: „% LEL“, s napájacím zdrojom 
(nabíjateľná batéria), bez nabíjačky, CatEx: úprava metánu, kyslík 0 – 25 % obj. rozsahu 
merania). 
(Na nabíjanie je dodatočne potrebná napr. nabíjacia súprava Basic, číslo dielu: 8320333) 

3703918

Súprava Dräger X-am 2800: 3703918 vrátane napájacieho zdroja (nabíjateľná batéria) a s 
nabíjačkou/napájacou jednotkou

3703919

Dräger X-am 2800 Basic (bez senzorov, bez napájacieho zdroja (batérie), bez nabíjačky) 3703920
Verzie pre krajinu alebo zákaznícke verzie s individuálnymi nastaveniami (napr. prahové 
hodnoty alarmu) a individuálnymi konfiguráciami senzorov

Na požiadanie, kontaktujte spoločnosť 
Dräger
 

Konfigurátor 
Dräger X-am 2800 (konfigurátor) pozostávajúci zo: základného zariadenia (s datalogerom), 
doručené s certifikátom výrobcu a kalibračným listom. 
Konfigurátor: možno vybrať až 4 senzory, konfiguráciu senzorov je možné zmeniť neskôr 
počas životnosti výrobku.
Nastavenia špecifické pre zákazníka (firmvér) je možné zvoliť pri objednávke, príklady: 
meraný plyn pre senzor Ex (výrobné nastavenie: metán), prahové hodnoty alarmu, správanie 
alarmu, možnosti rýchlej ponuky, D-light atď. 
Voliteľný napájací zdroj (batéria) (výrobné nastavenie: s batériou), bez nabíjačky 

3703900

Návod na použitie je súčasťou štandardnej dodávky v nasledujúcich jazykoch: 
GER, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA 

9300307

Návod na použitie dostupný v iných jazykoch: 
DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BT, RO, HU, EL, TR, KO, ET, LV, LT 

K dispozícii na stiahnutie na produktovej 
stránke/www.draeger.com/ifu na internete. 
Číslo dielu: 9300428 

Technická príručka je k dispozícii v nasledujúcich jazykoch: GER, EN, FR, ES, RU K dispozícii na stiahnutie na produktovej 
stránke/www.draeger.com/ifu na internete.
Číslo dielu: 9300310 

Voliteľné možnosti zariadenia pri zadávaní objednávky Transpondér RFID 
 Počet návodov na použitie (pre objednávku 

n > 1)
 Bluetooth® – komunikačný protokol pre 

integráciu do systémov tretích strán (licencia 
GATT)

Komunikačný protokol Bluetooth® (licencia GATT) pre aktiváciu  
Licencia Dräger X-am Open GATT (1 ks) 3723353 
Licencia Dräger X-am Open GATT (10 ks) 3723354 
Licencia Dräger X-am Open GATT (50 ks) 3723355 

Slot 1: senzor CatEx  
Slot 2 – 4: elektrochemické senzory vo formáte XXS  
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Informácie pre objednávku

DrägerSensors Vzorky plynov Rozsah merania Rozlíšenie Očakávaná životnosť Objednávacie č. 
CatEx SR (odolnosť 
voči otrasom) 1) 2) 

(výrobné nastavenie: 
metán, voliteľné iné 
meracie plyny) 

metán, nastaviteľné 
ďalšie plyny (propán, 
pentán, nonán, vodík 
a mnohé ďalšie) 

0 – 100 % LEL 1 % LEL >4 roky 6851900

 metán 0 – 5 % obj. CH4 0,1 % obj.   
XXS O2 1) (4 prahové 
hodnoty alarmu)

kyslík 0 – 25 % obj. 0,1 % obj. >5 rokov 6810881

XXS O2 PR  
(4 prahové hodnoty 
alarmu, zvýšená 
odolnosť)

kyslík 0 – 30 % obj. 0,1 % obj. >5 rokov 6800530

XXS CO LC 1) oxid uhoľnatý 0 – 2.000 ppm 1 ppm >5 rokov 6813210
XXS H2S LC 1) sírovodík 0 – 100 ppm 0,1 ppm >5 rokov 6811525
XXS NO2 oxid dusičitý 0 – 50 ppm 0,1 ppm >3 roky 6810884
XXS SO2 (s filtrom 
KX) 

oxid siričitý 0 – 100 ppm 0,1 ppm >3 roky 6810885

Všetky senzory: čas odozvy T90: <15 s (CatEx SR: špecifikácia pre plyn metán/propán)  
1) Záruka výrobcu: 3 roky. Zákonné práva z vád zostávajú nedotknuté. Záruka výrobcu podľa podmienok uvedených 
v technickej dokumentácii.

 

2) Je možná špeciálna kalibrácia pre senzor Ex (predvolené nastavenie: metán, je možná kalibrácia cieľovým plynom 
a krížová kalibrácia).

 

CatEx SR, možnosť vzorky plynu „metán“: žiadny blokovací alarm pre vzorku plynu metán (vyžadujú sa 2 kalibrácie 
citlivosti, displej: presahuje rozsah)

Pre dostupnosť 
funkcie: Kontaktujte 
spoločnosť Dräger

  

Jednotky napájacieho zdroja/nabíjačky
 

Nabíjacia súprava Basic pozostáva z nabíjacieho modulu a zásuvného zdroja (celosvetovo)
(obsah je súčasťou dodávky čísla dielu 3703919) 

8320333

Batéria a nabíjacia súprava (2.0): napájacia jednotka NiMH T4 s nabíjacím modulom a napájacou jednotkou 
(kompletná súprava)
(obsah je súčasťou dodávky čísla dielu 3703919) 

3703889

Napájacia jednotka NiMH T4 (2.0)
(obsah je súčasťou dodávky čísel dielov 3703918 a 3703919) 

3703887

Nabíjací adaptér (na nabíjanie nabíjateľnej batérie bez jednotky X-am) 8326101
Nabíjací modul 8318639
Zásuvný napájací zdroj (celosvetovo) na nabíjanie 1 jednotky 8316997
Zásuvný napájací zdroj (celosvetovo) až do 5 nabíjacích modulov 8316994
Adaptér pre napájaciu zástrčku
(vyžaduje sa len pre 8321849 a 8321850) 

8325736

Jednotka napájacieho zdroja 100 – 240 VAC; 1.33 A pre až 5 nabíjacích modulov (dodatočne sa vyžaduje adaptér 
jednotky napájacieho zdroja 8325736)

8321849

Jednotka napájacieho zdroja 100 – 240 VAC; 6.25 A pre až 20 nabíjacích modulov (dodatočne sa vyžaduje adaptér 
jednotky napájacieho zdroja 8325736)

8321850

Kábel na pripojenie nabíjačky pre nákladné auto 12 V/24 V pre nabíjací modul (rovná zástrčka) 4530057
Kábel na pripojenie nabíjačky pre nákladné auto 230 V pre nabíjací modul (rovná zástrčka, na použitie  
s 230 V zásuvkami s montážnou konzolou vozidla vo vozidlách)

8315675

Montážna konzola nabíjačky pre nákladné auto pre Dräger X-am® 1/2/5X00 nabíjací modul (základná doska  
a popruh).
(vyžaduje aj číslo dielu 4530057 alebo 8315675). 

8318779

Náhradný popruh pre držiak nabíjačky pre nákladné auto 8318788
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Príslušenstvo k pumpe                                              pre dostupnosť 
pumpy X-am: 
kontaktujte 
spoločnosť Dräger

Dräger X-am® Pump (externá pumpa) 8327100
GP600 Sonda (plastová), s pripojením Luer 8328667
Teleskopická sonda ES 150, nerezová oceľ (prípojka pre filter je súčasťou sériového čísla 8319364 (prachový/
vodný filter)). 

8316533

Plávajúca sonda (priehľadná), s adaptérom 8327654
5 m FKM hadica, 3.2 mm, s adaptérmi 8325705
10 m FKM hadica, 3.2 mm, s adaptérmi 8325706
20 m FKM hadica, 3.2 mm, s adaptérmi 8325707
45 m FKM hadica, 3.2 mm, s adaptérmi 8325712
Prachový a vodný filter pre prívod pumpy (náhradný filter) 8319364 
Prachový a vodný filter pre prívod pumpy (náhradný filter, 20 ks) 3705997
Súprava na vstup do obmedzeného priestoru (bezplatné meranie) s externou pumpou a 5 m FKM hadicou 8327117
Prázdny obal s priestorom pre X-am® 1/2/5X00, nabíjacie príslušenstvo, sonda, plynová fľaša, pumpa, 3 m hadica a oveľa viac. 8327112
Ostatné sondy a hadice Na požiadanie 

Kalibračné príslušenstvo  
Kalibračný adaptér pre Dräger X-am® 1/2/5X00 8318752
Ďalšie verzie a príslušenstvo Dräger X-dock®                                                  Kontaktujte 

spoločnosť Dräger
Automatická testovacia stanica Dräger X-dock® 5300 (s hlavným zariadením) 1/2/5X00 8321880
Modul X-am stanice Dräger X-dock 125 8321890
Modul X-am stanice Dräger X-dock 125+ (s funkciou nabíjania) 8321891
Stanica na nárazový test Dräger Bump Test pre Dräger X-am® 1/2/5X00 (bez plynovej fľaše) 8319131
Stanica na nárazový test Dräger Bump Test pre Dräger X-am® 1/2/5X00 vrátane plynovej fľaše 58 L  
(plyn a koncentrácia sú voliteľné)

8319130

Skúšobný plyn: CH4 2.5 vol%, O2 18 vol%, CO 50 ppm, H2S 15 ppm 6811130
Skúšobný plyn: Iné typy Kontaktujte 

spoločnosť Dräger
Nonánový tester pre Dräger X-am® 1/2/5X00 8320080
Ostatné príslušenstvo (hadice, ventily atď.)                                                         Kontaktujte 

spoločnosť Dräger
Príslušenstvo na získavanie a konfiguráciu nameraných hodnôt
Dräger CC-Vision                                                             Freeware  

(www.draeger.com/
software)

Licenčný kľúč Dräger GasVision 8325646 Skúšobná 
verzia (www.draeger.
com/software)

USB DIRA s USB káblom, komunikačný adaptér infračervený na USB (Poznámka: Nastavenie sa vykonáva pomocou 
kalibračného adaptéra. 8318752).

8317409

  
Dräger Gas Detection Connect  
Úvodná licencia GDC zahŕňa: prístup, infraštruktúru, pripojenie až do 99 staníc X-dock, 5,000 kreditov s platnosťou 
jeden rok po aktivácii. 

3719332

Základná licencia GDC zahŕňa: IT infraštruktúru (ukladanie dát, údržbu, automatické aktualizácie funkcií, riešenie 
problémov). Zákaznícka podpora 24/7, prístup 

3719809

Licencia GDC Asset zahŕňa: definovateľný počet staníc X-dock, vyžaduje základnú licenciu 3719810
GDC Asset Lite
zahŕňa: jednu stanicu X-dock, nerozšíriteľná, nevyžaduje základnú licenciu 

3719811

Kredity GDC zahŕňajú: definovateľný počet kreditov za odosielanie dát v reálnom čase, objednávateľné v balíkoch po 
1000 kreditov. 

3719814
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Nie všetky výrobky, funkcie alebo služby sú na predaj vo všetkých krajinách.
Uvedené ochranné známky sú registrované len v určitých krajinách a nie nevyhnutne v krajine, v ktorej je tento  
materiál uvedený na trh. Aktuálny stav možno zistiť na webovej stránke www.draeger.com/trademarks.

SLOVENSKO
Dräger Slovensko, s. r. o.
Radlinského 40a
P.O.Box B/8
921 01 Piešťany
Tel +421 33 7 94 00 61
Fax +421 33 7 94 00 69
info.slovakia@draeger.com

SÍDLO SPOLOČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemecko

www.draeger.com

Nájdite svojho regionálneho 
obchodného zástupcu na: 
www.draeger.com/kontakt

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 94 597
contactSEE@draeger.com

Informácie pre objednávku

Ostatné príslušenstvo  
Kožená taška 8318755
Čítačka transpondérov (na čítanie voliteľne integrovaného transpondéra RFID) 6559283
Súprava nálepiek X-am 2800/5800 strieborná (10x) 3703852
Súprava nálepiek X-am 2800/5800 červená (10x) 3703853
Súprava nálepiek X-am 2800/5800 modrá (10x) 3703854
Súprava nálepiek X-am 2800/5800 žltá (10x) 3703855
Súprava nálepiek X-am 2800/5800 zelená (10x) 3703856
Nastaviť ochranný kryt displeja X-am 2800/5800 (10x) 3703857
Aktualizácia elektronickej súpravy transpondéra RFID (5 ks) (s lepiacou páskou) 3703898
Vyťahovač tesniacich krúžkov (na výmenu senzorov XXS).
(Vybrané senzory sú dodávané s podobným nástrojom zo závodu). 

R21402


