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3 (6300) ou 6 (6600)
entradas de gás de teste
Também disponível ar limpo

Conexões USB e rede

X-am® 3500/8000 (+),
X-am® 125 (+) 

 ou módulo Pac®

Todos os tubos e
conexões elétricas

localizados no interior
do equipamento

X-dock 6x00: até 10 módulos

X-dock 5300

A série Dräger X-dock® proporciona controle total sobre seus detectores  
de gases portáteis da Dräger. Calibrações e Bump Test automáticos,  
com consumo reduzido do gás e duração mais curta do teste, economizam 
tempo e dinheiro. Documentação e avaliações completas fornecem uma 
visão geral clara.

Calibração e teste de resposta
Dräger X-dock® 5300/6300/6600
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Benefícios

Tão versátil quanto suas necessidades

A X-dock está disponível em uma grande variedade de versões. A X-dock 5300 compreende uma estação 
master composta por um módulo para um instrumento de detecção de gases da família X-am® ou Pac®.  
Fica pronta para o uso imediatamente. As versões X-dock 6300 e 6600 podem ser livremente configuradas. 
Elas consistem em uma estação master e podem ser expandidas com até 10 módulos para instrumentos  
de detecção de gases X-am e/ou Pac.

Mais fácil do que nunca

 Insira o aparelho, feche a tampa e retire-o quando o indicador ficar verde — os testes com o X-dock são 
simples assim. Ela detecta imediatamente todas as combinações de sensores. Além disso, a X-dock testa  
e ajusta automaticamente quando todos os gases de teste necessários são conectados. A estação funciona 
independentemente e pode ser configurada e usada sem PC. A estação é operada por uma tela sensível ao 
toque integrada. Os instrumentos de detecção de gases são detectados assim que são inseridos, e todos  
os dados são documentados na base de dados.

Mais segurança graças à documentação completa

 Você precisa documentar se os seus aparelhos estão prontos ou não para a operação? Quem testou qual 
dispositivo em qual data? E qual foi o resultado? A X-dock armazena todos os dados relevantes e lê as 
informações coletadas dos instrumentos de detecção de gases para avaliações futuras, dando-lhe controle 
completo sobre cada etapa do processo. Além disso, é possível imprimir um certificado de calibração ou  
de teste diretamente das estações, usando uma impressora compatível. Essa funcionalidade permite que  
o usuário controle todas as exigências da EN 60079-29-1 e da EN 60079-29-2.

Reduz custos automaticamente

 Com um fluxo de gás reduzido (300 mL/min em vez de 500 mL/min) por módulo, você economiza nos gases 
de teste. Tempos de teste menores reduzem os esforços de manutenção como um todo. O conceito da válvula 
necessita de apenas uma bomba, resultando na necessidade de menos peças desgastáveis. A válvula alterna 
automaticamente entre gases de teste e, quando conectado, também entre ar comprimido.

Economia significativa de tempo

É possível conectar até 10 módulos na X-dock, a qualquer momento, o que permite que você teste 
instrumentos de detecção de gases simultaneamente, mas também independentemente. O Bump Test 
automático também economiza tempo, porque o teste leva apenas de 8 a 15 segundos.1 Todos os cilindros de 
gás de teste da Dräger já ficam armazenados na base de dados: ao digitar o código, os campos necessários 
para a configuração do gás serão preenchidos automaticamente. O que elimina a necessidade de informar os 
dados manualmente.
 
 1 Para sensores convencionais: CH4, O2, CO, H2S
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Benefícios

Outros benefícios

 – Operação da estação master por tela sensível ao toque
 – Até três rotinas de teste configuráveis
 – Testes de estanqueidade automáticos
 – Testes automáticos dos elementos do alarme (sonoro, visual e vibratório)
 – Função opcional de recarga para X-am 1/2/5x00, 3500/8000
 – Cartucho de vedação substituível
 – Possível operação 12 V (p.ex., em veículos)
 – Pode ser expandida com até 10 módulos (X-dock 6300/6600)

Avaliação do tempo de resposta do sensor

Software de gestão de frota: Expanda suas possibilidades

A frota de detecção de gases sempre sob controle! Com o software de gestão de frota da Dräger suas 
estações X-dock ficam em rede para dar mais eficiência. Suas vantagens:

 – Dados avaliados do sistema de calibração e dos dispositivos de detecção de gases de uma vez
 – Certificados e relatórios, testes realizados e alarmes documentados automaticamente
 – Edite configurações dos dispositivos de forma centralizada, sem ter de levar cada dispositivo à oficina
 – E-mails de notificação quando inspeções são necessárias ou quando os intervalos expiram*
 – Monitore a prontidão e a utilização das estações de teste

Dräger Gas Detection Connect Dräger X-dock® Manager

Sem instalação: servidor em nuvem, clientes  
precisam apenas de navegador

Instalação local do servidor e dos clientes  
necessários

Backup, atualizações, manutenção do software  
pela Dräger

Backup, manutenção, instalação das atualizações  
pelo usuário

Exporte dados do usuário em formato XLSX ou  
conecte software via API Exportação de dados em formato CSV

Módulo de retorno de saída ainda não disponível Módulo integrado para liberação e retorno de  
instrumentos de medição de gás

GDC é o sistema do futuro, que combina a gestão  
dos recursos e o monitoramento ao vivo.*  
Este sistema está em desenvolvimento constante.

XDM é um software reputado que administra sua  
frota de equipamentos com as funções definidas.

*A funcionalidade não está disponível no início. O software está em constante atualização.

Escolha entre duas soluções de software: X-dock® Manager ou a licença do Gas Detection Connect
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 3 conexões para gás de teste. Pode ser expandida para 10 módulos

X-dock 6300 Master
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X-doc Master incluindo módulo Pac e alimentação. 3 conexões  
para gás de teste. Limitado a um módulo

X-Dock 5300 Pac
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X-dock® Master incluindo módulo X-am® 125 e alimentação.  
3 conexões para gás de teste. Limitado a um módulo

X-dock® 5300 X-am® 125
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X-dock® Master incluindo módulo X-am® 8000 e alimentação.  
3 conexões para gás de teste. Limitado a um módulo.
 

X-dock® 5300 X-am® 8000 

Componentes do sistema
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Suporta aparelhos Dräger X-am 1/2/5x00

Módulo X-dock X-am 125

D
-2

78
24

-2
01

7

Suporta aparelhos Dräger X-am® 3500/8000
 

X-dock® módulo X-am® 8000 e X-am® 8000 (+)
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 6 conexões para gás de teste. Pode ser expandida para 10 módulos

X-dock 6600 Master

Componentes do sistema
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 Suporta aparelhos Dräger PAC

Módulo X-Dock Pac
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Componentes do sistema
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O X-dock® Manager é o software de gestão de ativos para os 
detectores de gases Dräger. Ele oferece a possibilidade de rastrear 
intervalos diferentes e também produzir documentos de teste  
e relatórios estatísticos. A licença individual permite o uso de uma 
estação X-dock®, p.ex., numa oficina de manutenção. Não tem limite  
de tempo.

X-dock® Manager individual
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A licença para rede inclui a mesma funcionalidade que a licença 
individual, mas pode ser conectado qualquer quantidade de X-dock® na 
rede. A licença é limitada a um ano, mas também pode ser considerada 
uma assinatura automática, com significativa vantagem no preço.

X-dock® Manager rede
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– 0,5 bar regulador de pressão constante
– 0,5 bar regulador de pressão constante com interrupção de fluxo
– 0,5 bar regulador de pressão constante em aço inoxidável

Redutor de pressão
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Operação 12 V disponível, p.ex., em veículos

Adaptador para alimentação veicular 12 V
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Componentes do sistema
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Diâmetro externo: 8 mm
Diâmetro interno: 4,7 mm
 

Mangueira de PVC de 3 m, com mangueira interna em PTFE
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Resistente a solventes 

Disponível em quatro comprimentos:

– Diâmetro interno 3,2 mm, comprimento 5 m (16,4 pés)
– Diâmetro interno 3,2 mm, comprimento 10 m (32,8 pés)
– Diâmetro interno 3,2 mm, comprimento 20 m (65,6 pés)
– Diâmetro interno 3,2 mm, comprimento 45 m (147,6 pés)

Mangueira FKM

D
-2

75
3-

20
18

10 cm

Adaptador FKM
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Fácil de fixar montando em um trilho DIN padrão ou diretamente na 
parede.

Suporte de parede comfort, com montagem em parede com 
angulação ajustável

Acessórios
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Para prender o cilindro de gás de teste à estação X-dock®.

Suporte para cilindro de gás de teste com cilindro de teste

ST
-7

40
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6

Fácil de utilizar, autônoma e portátil. Com a estação Bump Test, os 
testes de funcionamento dos detectores de gases e sistemas de alerta 
podem ser executados de forma rápida e fácil.

Estação Bump Test Dräger 

Produtos relacionados
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600 
  X-dock® Master X-dock® módulo 

Pac®
X-dock® módulo 
X-am® 125

X-dock® módulo 
X-am® 125+

X-dock® módulo 
X-am® 8000

X-dock® módulo 
X-am® 8000+

Peso Aprox. 1.500 g Aprox. 900 g Aprox. 920 g Aprox. 960 g Aprox. 1.320 g Aprox. 1.400 g
Dimensões de 
X-dock® Master/
módulo

Aprox. 120 × 130 
× 250 mm

Aprox. 90 × 145 
× 250 mm

Aprox. 90 × 145 
× 250 mm

Aprox. 90 × 145 
× 250 mm

Aprox. 122 × 145 
× 250 mm

Aprox. 122 × 145 
× 250 mm

Dados técnicos

Classe de proteção IP20 Sim
Alimentação Por alimentação 24 V (8321849 & 8321850) ou adaptador veicular
Aprovações Marca CE
Condições ambientais 0 °C a 40 °C

Conexões de gás
Dräger X-dock® 5300/6300 3 entradas de gás de teste para conectar 3 cilindros de teste + uma 

entrada de ar fresco + uma saída de gás residual
Dräger X-dock® 6600 6 entradas de gás de teste para conectar 6 cilindros de teste + uma 

entrada de ar fresco + uma saída de gás residual

Conexões  
USB 2.0 3 aparelhos USB 2.0
Conexão de rede Sim

Versões prontas para usar   
Dräger X-dock® 5300 X-am® 8000 X-dock® Master incluindo módulo  

X-am® 8000 e alimentação. 3 conexões  
para gás de teste. Limitado a um módulo.

83 21 882
  

X-dock® 5300 X-am® 125
  

X-dock® Master incluindo módulo  
X-am® 125 e alimentação.
3 conexões para gás de teste.  
Limitado a um módulo. 

83 21 880
  

X-dock® 5300 Pac® X-dock® Master com módulo  
Pac® e alimentação.
3 conexões para gás de teste.  
Limitado a um módulo.

83 21 881

Informações para pedido

Versões master   
X-dock® 6300 Master 3 conexões para gás de teste.  

Pode ser expandida para 10 módulos 
83 21 900 

X-dock® 6600 Master 6 conexões para gás de teste.  
Pode ser expandida para 10 módulos 

83 21 901 

Versões modulares   
Dräger X-dock® módulo X-am® 8000  83 21 893
Dräger X-dock® módulo X-am® 8000(+) permite recarregar aparelhos X-am® 8000 83 21 894
X-dock® módulo X-am® 125  83 21 890 
X-dock® módulo X-am® 125+ permite recarregar aparelhos X-am® 125 83 21 891 
X-dock® módulo Pac®  83 21 892 
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Informações para pedido

X-dock® Managers   
XDM licença individual (ilimitada) Licença ilimitada para uma estação X-dock® 83 28 605
XDM licença de rede (1 ano) Licença para qualquer número de estações 

X-dock® conectadas. Válido por 1 ano.
83 28 606

XDM licença de rede Licença para qualquer número de estações 
X-dock® conectadas. Renovação anual 
automática.  

83 28 607

Acessórios   
Regulador de pressão constante 0,5 bar, 
niquelado 

 83 24 250 

Regulador de pressão constante 0,5 bar, 
niquelado

Válvula fecha imediatamente quando  
a mangueira é retirada e o fluxo interrompido

83 24 251

Regulador de pressão constante 0,5 bar, 
aço inoxidável

Válvulas de aço inoxidável são recomendadas 
particularmente para uso com Cl2 e PH3

83 24 252

Conjunto de braçadeira para mangueira  
(5 unidades)

para a conexão otimizada de redutores de 
pressão e mangueiras endurecidas

83 24 095   

Montagem de parede, padrão  83 21 922 
Montagem de parede, comfort  
(ângulo de inclinação ajustável) 

 83 21 910 

Cartucho de vedação módulo X-am® 8000  83 26 543
Cartucho de vedação módulo X-am® 125  83 21 986 
Cartucho de vedação módulo Pac®  83 21 987 
Filtro para entrada da bomba de ar fresco  83 19 364 
Mangueira FKM ideal para conectar cilindros de gás de teste 

com X-dock®
12 03 150 

Suporte de cilindro (versão de mesa)  83 21 918 
Suporte de cilindro para montagem em  
trilho DIN/parede 

 83 21 928 

Etiqueta de código de barras externa  
22 × 8 mm (500 unidades por bobina) 

ideal para prender em clipes das séries 
X-am® 125 e Pac®

AG 02551 

Leitor de código de barras CINO FBC6860LR 83 18 792 

Alimentação   
Alimentação plug-in 24 V/1,3 A Até 3 módulos 83 21 890 
Alimentação plug-in 24 V/5 A Até 10 módulos 83 21 891 
Adaptador para alimentação veicular 12 V  83 21 892 
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Observações
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Observações
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SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.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

RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel  (51) 3457 1303

SÃO PAULO (MATRIZ)
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com

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

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


