
Dräger X-am® Pump
Bomba externa para detectores multigás

A Dräger X-am® Pump é uma bomba externa para os detectores de gás
portáteis Dräger X-am® 2500, 5000 e 5600, que foi projetada para a
medição na liberação do trabalho em tanques e poços, por exemplo. A
bomba se aciona automaticamente quando é conectada a um dispositivo
X-am® em funcionamento. A mudança do modo bomba para o modo
difusão também é simples e rápido.
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Bateria recarregável  

(via porta micro USB)

Fácil de utilizar – sem botões

Conexão para mangueiras de  

3 ou 5 mm de diâmetro e até  

45 m de comprimento

Filtro contra poeira e água 

para proteger a bomba

Sinais de advertência  

dos dispositivos X-am® 

permanecem visíveis

Clipe de ixação para conexão 

rápida e segura ao X-am®

Interface X-am® com bomba  

de autoacionamento

Aprovado para Zona 0



Benefícios

02 | Dräger X-am® Pump

Fácil de utilizar

A bomba é fixada no X-am 2500/5000/5600 e presa com um clipe. O bombeamento se inicia
automaticamente assim que a bomba e o dispositivo de detecção de gases (em funcionamento) são
conectados. A bomba se desliga automaticamente ao ser retirada do dispositivo. Usar o X-am com a bomba
não tem qualquer impacto sobre o desempenho da medição de gases comuns.

Carregamento via USB

A bateria da bomba pode ser recarregada usando a porta micro USB. Pode-se utilizar um carregador comum
de celular para a conexão. O nível de carga é indicado por um LED na bomba. Para a carga total, são
necessárias aproximadamente seis horas.

Prático e robusto

A altura de 17,5 centímetros e o peso de apenas 200 gramas permitem que a bomba seja facilmente
transportada e armazenada. A bomba Dräger X-am também é resistente à água e à poeira e possui
classificação IP67. Ela oferece um desempenho confiável mesmo a temperaturas de até -40 °C, e o material
maciço da bateria garante proteção contra danos devidos a quedas e outros impactos.

Resultados de medição eficazes: com proteção contra explosões

A bomba pode alcançar a atmosfera ambiente em locais inacessíveis até uma distância de 45 m, p.ex., em
canais, poços e tanques. Além disso, foi otimizada para mangueiras com um diâmetro de 3 mm, a fim de
garantir tempos de resposta rápidos e um baixo consumo energia. O uso da bomba com um dispositivo X-am
garante medições sempre precisas, mesmo nas situações mais exigentes. Porque foi aprovada para uso em
Zonas Ex 0. Em conjunto com os dispositivos Dräger X-am 2500/5000/5600, os quais também são aprovados
para Zona Ex 0, a bomba X-am possibilita um monitoramento seguro e contínuo de áreas confinadas.

Longo tempo de funcionamento para missões igualmente longas

A bomba não é resistente somente por fora, mas também por dentro. A bateria dura por três semanas de
trabalho a 8 medições por dia, ou seja, até 20 horas de operação contínua. Conveniente: Além disso, o tempo
de funcionamento do X-am não diminui quando a bomba está em operação. Todas informações da bomba
podem ser avaliadas utilizando o software CC Vision.

Registrador de dados

O tempo de funcionamento da bomba, o nível de carga, as advertências de bateria e o alarme de fluxo são
exibidos no Dräger X-am e armazenados no registrador de dados. Isso torna possível exibir os resultados da
medição para a liberação do trabalho separadamente das avaliações de monitoramento pessoal.



Componentes do sistema
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Dräger X-am® 2500

O Dräger X-am® 2500 foi especialmente projetado para uso como
proteção pessoal. O detector de 1 a 4 gases detecta confiavelmente
gases e vapores combustíveis, bem como O2, CO, NO2, SO2 e H2S.
A tecnologia de medição confiável e totalmente madura, os sensores
duráveis e o manuseio fácil garantem um alto grau de segurança com
custos operacionais extremamente baixos.
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Dräger X-am® 5000

O Dräger X-am® 5000 pertence a uma geração de detectores de
gás, desenvolvidos especialmente para aplicações de monitoramento
pessoal. Esse detector de 1 a 5 gases mede confiavelmente gases e
vapores combustíveis, bem como O2 e concentrações prejudiciais de
gases tóxicos, vapores orgânicos, aromáticos e amina.
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Dräger X-am® 5600

Com um projeto ergonômico e a tecnologia inovadora de sensor
de infravermelho, o Dräger X-am® 5600 é o menor instrumento de
detecção de gás para a medição de até 6 gases. Ideal para aplicações
de monitoramento pessoal, esse detector robusto e resistente a água
fornece medições precisas e confiáveis de gases e vapores explosivos,
combustíveis e tóxicos, bem como oxigênio.
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Kit CSE X-am®

Consiste em uma bomba Dräger X-am® com carregador USB, sonda
telescópica e de flutuação, mangueira em Viton de 5 m, mangueira de
PVC Tygon® transparente de 3 m, adaptador para absorção de gás,
base de carregamento para o X-am®, redutor de pressão para gás de
teste e adaptador DIRA para leitura do registrador de dados.



Acessórios
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Sonda de flutuação

Para medição na liberação do trabalho, por exemplo, em tanques e
poços.
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Sonda telescópica ES 150

Para detecção de vazamentos. Sonda de aço inoxidável extensível até
1,5 m com mangueira em Viton.
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Alimentação USB
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Maleta para Dräger X-am® Pump

A maleta de transporte do Dräger X-am® contém a alça e tem espaço
para armazenar o cabo de energia, a unidade de carregamento e a
mangueira.



Acessórios
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Alça

Alça com dois ganchos de mola para a bomba X-am®.
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Conjunto CSE X-am® Pump

O conjunto CSE X-am® Pump contém bomba, sonda de flutuação,
mangueira em Viton de 5 m e alça.
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Mangueira em Viton de 5 m (diâmetro 3 mm)

A mangueira em Viton, resistente a solventes e com um diâmetro
de 3 mm, acelera o tempo de limpeza e economiza no peso. Está
disponível por metro ou com lances apropriados para filtro contra água
e poeira, bem como para sondas.
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Capa de couro

Protege o X-am® e a bomba. Anel para cinto na parte traseira. O X-am®

pode ser retirado separadamente da bomba.



Serviços
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Assistência ao produto

Nosso departamento de assistência técnica do produto fornece uma
variedade de pacotes de serviços: em nossas oficinas ou na sua fábrica.
Cuidados, consertos e manutenção são fatores-chave quando o assunto
é segurança. Manutenção e cuidado diligentes são absolutamente
necessários de uma perspectiva econômica. Verificações preventivas,
procedimentos de assistência e peças de reposição originais fazem seu
investimento durar mais tempo.
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Treinamento

A Dräger Academy tem transmitido conhecimento bem fundamentado
e prático por mais de 40 anos. Com mais de 110 treinadores
autorizados e mais de 600 tópicos disponíveis, ministramos mais
2.400 sessões de treinamento por ano. Equipamos seus funcionários
com o conhecimento necessário para as situações da vida real e
garantimos que a matéria aprendida pode ser relembrada e aplicada
com confiança, no trabalho diário e especialmente em situações
estressantes. Para satisfazer suas necessidades, também estamos
felizes por desenvolver um programa de treinamento personalizado
especialmente para você.
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Serviço de locação

Seja para cobrir uma escassez temporária de equipamentos, seja
para obter um equipamento especial para aplicações e requisitos
específicos: o serviço de locação da Dräger, com mais de 65 mil peças
de locação, é uma alternativa econômica à compra de equipamentos,
quando precisar apenas atender uma demanda temporária. Rápido,
descomplicado e com uma ampla variedade de serviços extras
disponíveis sob demanda.



Dados técnicos
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Dräger X-am® Pump
Dimensões 67 x 175 x 38 mm (sem X-am®),

67 x 220 x 55 mm (com X-am®)
Peso aprox. 200 g
Temperatura de operação -20 °C a 50 °C (brevemente -40 °C)
Temperatura durante a carga 0 a 35 °C
Tempo de carga < 6 horas
Tempo de operação Até 20 horas, dependendo do tipo de uso e temperatura
Comprimento máximo de mangueira 45 m
Volume de fluxo de ar 0,4 L/min
Temperatura de armazenamento Até um mês: -20 °C a 60 °C; em outros casos -20 °C a 45 °C
Pressão 700 a 1.300 hPa
Umidade do ar 0 a 95 % UR
Classe de proteção IP IP67
Homologações c_CSA_us

ATEX/IECEx (Zona 0 T4 e M1)
DNV-GL
Marcação CE

Informações para pedido

N.° de encomenda

Dräger X-am® Pump 83 27 100

Dräger X-am® Pump incluindo carregador USB e alça de
transporte

83 27 115

Alimentação USB 83 27 102
Alça de Transporte 83 19 386
Capa de couro 83 27 103
Maleta para Dräger X-am® Pump 83 27 104

Conjunto CSE Dräger X-am® Pump 83 27 105

Kit CSE Dräger X-am® 83 27 106
Multicarregador USB 10x 83 27 113
Filtro com conexão (3 mm e 5 mm) 83 19 364
Clipe sobressalente 56 00 956
Sonda telescópica ES 150 83 16 533
Sonda de flutuação 83 27 654
Mangueira em Viton de 5 m (diâmetro 3 mm) 83 25 705



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

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

SÃO PAULO
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
seguranca.br@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
Fax (11) 4193 2070
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
Fax (22) 2765 7099
.

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303
.
RECIFE
Dräger Safety Recife
Av. Eng. Domingos Ferreira, 2001
Boa Viagem
51111-021 – Recife – PE
Tel (81) 3326 0319
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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