
Pumpa Dräger X-am®

Externí pumpa pro víceplynové detektory

Pumpa Dräger X-am® je externí pumpa pro přenosné detektory plynů
Dräger X-am® 2500, 5000, a 5600 – konstruovaná k měření obsahu
nebezpečných látek v nádržích a šachtách. Pumpa se automaticky zapne
po připojení k zapnutému přístroji X-am®. Změna z režimu pumpy do
difuzního režimu je rychlá a snadná.
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Nabíjecí baterie (nabíjení pomocí  

konektoru micro USB)

Snadné použití – žádná tlačítka

Přípojky pro hadičky o průměru  
3 nebo 5 mm až do délky 45 m

Vodní a prachový iltr k 
ochraně pumpy

Varovné signály na zařízeních 
X-am® zústávají viditelné

Upevňovací spona – rychlé a 
bezpečné uchycení k X-am®

Rozhraní X-am® se 
samospouštěcí pumpou

Certiikát pro použití v oblasti s 
nebezpečím výbuchu zóna 0



Výhody
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Snadné použití

Pumpa je přichycena k X-am 2500/5000/5600 pomocí spony. Pumpa se spouští automaticky jakmile dojde k
jejímu připojení ke spuštěnému detektoru plynů a automaticky se vypne po jejím odpojení. Použití zařízení X-am
s pumpou nemá žádný vliv na výkon měření u standardních plynů

Nabíjení pomocí USB

Baterii pumpy lze nabíjet pomocí konektoru micro USB. K nabíjení je možné použít standardní nabíječku
mobilních telefonů. Stav nabití je označen LED diodou na pumpě. Úplné nabití trvá přibližně šest hodin.

Praktická a robustní

S pumpou se snadno manipuluje díky délce 17,5 cm a hmotnosti pouhých 200 g. Umožňuje snadné přenášení a
uskladnění. Pumpa Dräger X-am je odolná vůči vodě a prachu dle stupně krytí IP67. Je spolehlivá i při teplotách
do -40 °C. Baterie je dobře chráněna proti poškození v důsledku pádu či nárazu.

Efektivní rozsah výsledků měření: s ochranou proti výbuchu

Pumpa dokáže nasát okolní atmosféru i z těžko přístupných míst – až do vzdálenosti 45 m, např. z kanálů,
šachet nebo nádrží. Pumpa byla optimalizována pro hadičky o průměru 3 mm – pro rychlou dobu odezvy a
nízkou spotřebu energie.

Použití pumpy v kombinaci se zařízením X-am vám zajistí konzistentně přesné výsledky měření – i v těch
nejnáročnějších podmínkách, protože pumpa má certifikát ochrany pro bezpečné použití v oblastech s
nebezpečím výbuchu zóna 0. V kombinaci se zařízeními Dräger X-am 2500/5000/5600, která jsou také
schválena pro zónu s nebezpečím výbuchu 0, pumpa X-am umožňuje bezpečné a trvalé monitorování
uzavřených prostor.

Dlouhá doba provozu pro dlouhé využití

Pumpa je vysoce odolná nejen na povrchu, ale i uvnitř. Kapacita baterie vydrží po dobu tří pracovních týdnů při
8 měřeních za den (tj. až 20 hodin nepřetržitého provozu). Praktická: Doba provozu zařízení X-am není snížena,
když je v provozu pumpa. Kromě toho je možné celou provozní dobu pumpy vyhodnotit pomocí softwaru CC-
vision.

Paměť dat

Provozní doba pumpy, stav nabití, varování baterie a alarm průtoku se zobrazují na zařízení Dräger X-am a
ukládají do jeho paměti. Díky tomu je možné zobrazit výsledky měření před vstupem do uzavřených prostor
odděleně od výsledků osobního monitorování.



Součásti systému
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Dräger X-am® 2500

Dräger X-am® 2500 byl speciálně navržen k osobní ochraně. Přístroj
pro detekci 1 až 4 plynů spolehlivě měří hořlavé plyny i páry a také O2,
CO, H2S, NO2 a SO2. Spolehlivá a vyspělá technologie měření, odolné
senzory a snadná manipulace zajišťují vysoký stupeň bezpečnosti s velmi
nízkými provozními náklady.
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Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000 patří do generace detektorů vyvinutých speciálně
pro osobní monitorování plynů. Tento detektor pro měření 1 až 5 plynů
spolehlivě měří hořlavé plyny, páry a také kyslík a škodlivé koncentrace
toxických plynů, organických par, odorantů a aminů.
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Dräger X-am® 5600

Přístroj Dräger X-am® 5600 s ergonomickým designem a novou
technologií infračerveného snímače je nejmenším přístrojem pro detekci
až 6 plynů. Ideální jako osobní monitorovací přístroj. Tento robustní a
vodotěsný a detektor poskytuje přesná a spolehlivá měření výbušných,
hořlavých i toxických plynů a par a kyslíku.
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Souprava X-am® CSE

Obsahuje pumpu X-am® s USB nabíječkou, teleskopickou a plovoucí
sondou, 5 m hadičku FKM, 3 m průhlednou hadičku PVC Tygon®,
adaptér na měření plynů, nabíjecí modul pro X-am®, redukční tlakový
ventil pro testovací plyn a adaptér DIRA pro čtení z paměti dat.



Příslušenství
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Plovoucí sonda

Pro měření před vstupem, např. v nádržích a šachtách.

D
-4

74
7-

20
17

Teleskopická sonda ES 150

Pro měření úniků. Sonda je vyrobena z nerezové oceli a je vysouvatelná
do délky 1,5 m s hadičkou FKM.
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USB zdroj napájení
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Pouzdro pro pumpu Dräger X-am®

Přepravní kufr pro Dräger X-am® obsahuje ramenní popruh a má prostor
pro uskladnění napájecího kabelu, nabíjecího modulu a hadičky.



Příslušenství
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Ramenní popruh

Ramenní popruh se dvěma karabinami pro pumpu X-am®.
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Souprava pumpy CSE X-am®

Souprava pumpy CSE X-am® obsahuje pumpu, plovoucí sondu, 5 m
hadičku FKM a ramenní popruh.
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5 m hadička FKM (průměr 3 mm)

Hadička FKM odolná vůči rozpouštědlům o průměru 3 mm urychluje
dobu nasávání a zároveň představuje i nižší hmotnost. Je k dispozci v
metráži nebo s vhodnými koncovkami pro vodní a prachový filtr a také
pro sondy.
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Kožené pouzdro

Slouží k ochraně zařízení X-am® a pumpy. Na zadní straně je vybaveno
poutkem na opasek. X-am® lze vyjmout samostatně bez pumpy.



Produktové služby
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Servis

Naše servisní oddělení nabízí celou řadu servisních balíčků – najdete
je v našich pobočkách nebo v blízkosti vašeho pracoviště. Péče,
servis a údržba jsou nezbytné k zachování bezpečnosti a spolehlivosti.
Řádná údržba a péče je také zcela zásadní z ekonomického hlediska.
Preventivní kontroly, servisní postupy a originální náhradní díly chrání
vaše investice.
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Školení

Dräger Academy předává teoretické i praktické znalosti již déle
než 40 let. Každoročně provádíme ve spolupráci s více než
110 autorizovanými školiteli přes 2 400 školení, která zahrnují více než
600 dostupných témat. Vybavíme vaše zaměstnance znalostmi, které
budou v reálném životě potřebovat, a zajistíme, aby si získané vědomosti
dokázali vybavit a náležitě použít nejen při každodenních pracovních
činnostech, ale zejména ve stresujících situacích. Abychom vyhověli
vašim potřebám, rádi pro vás připravíme školicí program na míru.
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Pronájem

Od překlenutí krátkodobého nedostatku vybavení až po zajištění
speciálního vybavení pro aplikace zahrnující speciální požadavky: Pokud
jen potřebujete pokrýt dočasnou vyšší poptávku, pak je hospodárnou
alternativou k nákupu Rental Service Dräger. Tato služba disponuje více
než 65 000 přístroji k pronájmu. Rychle, přímo a se širokým rozsahem
doplňkových služeb, které jsou k dispozici na požádání.



Technické údaje

Pumpa Dräger X-am® | 07

Pumpa Dräger X-am®

Rozměry 67 x 175 x 38 mm (bez X-am®)
67 x 220 x 55 mm (s X-am®)

Hmotnost přibližně 200 g
Provozní teplota -20 °C až 50 °C (krátce -40 °C)
Teplota při nabíjení 0–35 °C
Doba nabíjení < 6 hodin
Provozní doba Až 20 hodin, podle typu použití a teploty
Max. délka hadičky 45 m
Objem průtoku vzduchu 0,4 l/min
Teplota skladování Až 1 měsíc při teplotě -20 °C až 60 °C, jinak -20 °C až 45 °C
Tlak 700 hPa až 1 300 hPa
Vlhkost vzduchu 0% až 95% relativní vlhkosti
Stupeň krytí IP IP67
Certifikáty c_CSA_us

ATEX/IECEx (Zóna 0 T4 a M1)
DNV-GL
Označení CE

Informace pro objednání

Obj. číslo

Pumpa Dräger X-am® 83 27 100

Pumpa Dräger X-am® včetně USB nabíječky a ramenního popruhu 83 27 115
USB zdroj napájení 83 27 102
Kabel USB 2.0 83 27 108
Ramenní popruh 83 19 386
Kožené pouzdro 83 27 103
Pouzdro pro pumpu Dräger X-am® 83 27 104

Souprava pumpy CSE Dräger X-am® 83 27 105

Souprava Dräger X-am® 2500 CSE 83 27 106
Multi-konektorová (10x) nabíječka USB 83 27 113
Filtr s konektorem hadičky (3 mm a 5 mm) 83 19 364
Část spony - E 56 00 956
Teleskopická sonda ES 150 83 16 533
Plovoucí sonda 83 27 654
5 m hadička FKM (průměr 3 mm) 83 25 705



Poznámky
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@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
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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