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Sinta a diferença
Desenvolvido em parceria com os usuários
Dräger séries X-plore 1300 e 1600
Mais do que uma proteção respiratória eficaz, nossos respiradores oferecem
aos usuários um elevado nível de conforto associado à facilidade de uso.
Para tarefas rápidas ou por longos períodos, o conforto é sempre importante.
Profissionais de segurança ao redor do mundo confirmam: se a proteção
respiratória não for confortável e de fácil manuseio, ela não será utilizada.
Escutando e entendendo as necessidades de um grande número de usuários
e empresas de diferentes segmentos, criamos soluções para a apreciação de
todos.
Você pode selecionar respiradores das classes: PFF1, PFF2 ou PFF2 Odor opcionalmente disponíveis com válvula de exalação Aliv Air ™
para maior conforto. As versões indicadas contra odores, possuem
uma camada de carvão ativado e são ideais para usuários expostos a
concentrações de vapores orgânicos abaixo do limite de tolerância.
Sinta esta sensação de proteção e conforto durante as suas tarefas
Para mais informações, acesse: www.draeger.com.br/ffp
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Dräger X-plore® 1300

Tirantes elásticos com ajuste Blue Ring
De fácil colocação e retirada, os tirantes elásticos são livres de
pontos de pressão. Graças ao Blue Ring, os tirantes podem ser
facilmente ajustados, conforme os variados tamanhos de cabeça,
garantindo assim uma utilização confortável e segura.

Nose pad
Garante uma eficiente vedação na vulnerável região ao redor
do nariz. Torna o uso confortável, absorvendo também o suor.

D-6414-2009

Corpo do respirador em formato concha
O espaço interno oferece conforto e facilidade de comunicação
durante o uso. Um reforço interno especial, garante a
estabilidade do respirador em situações de uso prolongado,
evitando deformidades.

Válvula de exalação Aliv Air ™ (opcional)
Ao exalar, obtenha o máximo conforto através do mínimo esforço.
Extremamente leve, a válvula permite a saída do ar quente e
úmido assegurando o seu conforto durante todo o tempo.

Material filtrante exclusivo
Materiais filtrantes desenvolvidos com exclusividade, oferecem
simultaneamente uma baixa resistência respiratória ao inalar e
um alto desempenho na retenção de contaminantes.
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ST-8664-2007

D-5192-2010

D-5173-2010

D-6414-2009

Detalhes que fazem toda a diferença: a válvula de
exalação Aliv Air ™ foi projetada para otimizar a saída
do ar exalado, impedindo o acúmulo de umidade e
calor no interior do respirador. Isto, associado a uma
baixíssima resistência respiratória com uma elevada
capacidade de retenção oferecida pelo elemento
filtrante. O resultado: o usuário desfruta dos mais
altos níveis de conforto respiratório.

Para elevar ainda mais a proteção oferecida ao
usuário, os respiradores da linha X-plore 1300
(concha) dispõem de um exclusivo nose pad,
que oferece um maior conforto e otimiza a vedação
na vulnerável região do nariz. Os respiradores da
linha X-plore 1600 também estão disponíveis
(opcionalmente) na versão nose pad.

REFERÊNCIAS

Dräger X-plore® 1300
Dräger X-plore 1310
Dräger X-plore 1310 V
Dräger X-plore 1320
Dräger X-plore 1320 V
Dräger X-plore 1320 Odor1)
Dräger X-plore 1320 V Odor1)
1)

Classe
PFF1
PFF1
PFF2
PFF2
PFF2
PFF2

Quantidade por caixa:
120
120
120
120
120
120

Código:
39 60 940
39 60 941
39 60 942
39 60 943
39 60 945
39 60 944

Camada de carvão ativado contra odores de vapores orgânicos abaixo do limite de tolerância

Dräger X-plore® 1600

Tirantes elásticos com ajuste Blue Ring
De fácil colocação e retirada, os tirantes elásticos não possuem
pontos de pressão. Graças ao Blue Ring, os tirantes elásticos
podem ser facilmente ajustados para os mais variados tamanhos
de cabeça, garantindo assim uma utilização confortável e segura.
Material filtrante exclusivo
Materiais filtrantes desenvolvidos com exclusividade, oferecem
simultâneamente uma baixa resistência respiratória ao inalar e
um alto desempenho na retenção de contaminantes.

Clipe nasal flexível
Moldável, garante um excelente ajuste na área mais crítica.
Dispõe de nose pad (opcional) para otimizar a vedação na
região do nariz.

D-12306-2011

Válvula de exalação Aliv Air ™ (opcional)
Ao exalar, obtenha o máximo conforto através do mínimo esforço
Extremamente leve, a válvula permite a saída do ar quente e
úmido assegurando o seu conforto durante todo o tempo.

Revestimento interno suave
Hipoalergênico e suave, o revestimento interno oferece conforto
e repele a umidade gerada pelo suor e a exalação.

Embalagens individuais
Os respiradores são acondicionados individualmente em embalagens plásticas, que garantem a
máxima higiene.

Identificação por cores
Reconhecimento rápido e livre de dúvidas; identifique
facilmente os respiradores em uso através de suas
cores exclusivas: PFF1 (cores azul ou branca), PFF2
(cor azul) e PFF2 Odor (cor cinza).

D-27797-2009
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REFERÊNCIAS

Dräger X-plore® 1600
Dräger X-plore 1610
Dräger X-plore 1610 V
Dräger X-plore 1620
Dräger X-plore 1620 V
Dräger X-plore 1620 V Odor1)

1)

Classes / Cores
PFF1 / azul
PFF1 / azul
PFF2 / azul
PFF2 / azul
PFF2 / cinza

Quant. por caixa
200
200
200
200
200

Código
39 60 000
39 60 001
39 60 002
39 60 003
39 60 005

Camada de carvão ativado contra odores de vapores orgânicos abaixo do valor limite de tolerância

VENDAS E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
seguranca.br@draeger.com

Dräger Safety Rio
R. Bispo Lacerda, 61 – Del
Castilho 21051-120 - Rio de
Janeiro – RJ
Tel/Fax (21) 2201 7447
Dräger Safety Macaé
Av. Prefeito Aristeu Ferreira da
Silva, 455 – Cavaleiros
27930-070 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7098
Fax (22) 2765 7099
BAHIA

Dräger Safety Camaçari
R. José Nunes de Matos, 9A Centro
42800 000 – Camaçarí – BA
Tel (71) 3622 9482
Fax (71) 3622 5171
RIO GRANDE DO SUL

Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabaí / Canoas, Km 419
Via de Contorno, 850
Pólo Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303
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