
Dräger X-plore® 1900
Részecskeszűrő álarc

A Dräger X-plore® 1900 nagy teljesítményű, egyszer használatos porvédő
álarc, amely a finom por és részecskék ellen nyújt védelmet. Ez a prémium
minőségű porvédő álarc két méretben áll rendelkezésre, és egyszerű
használatot, kivételes kényelmet, valamint optimális illeszkedést biztosít. A
legmagasabb szintű biztonságot nyújtja még a szemüveget viselőknek is.
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A háromrészes, összehajtható 

kialakítás

lehetővé teszi az  
archoz való optimális  
igazítást és a  
maszk stabil  
pozicionálását

A puha, nedvességálló  

anyagból készült belső  
bélésnek köszönhetően
viselete hosszú ideig is kényelmes

Szakadásbiztos VarioFLEX fejpánt

biztosítja a maszk könnyű felhelyezését és 
levételét, valamint kényelmes viselését

A CoolSAFE szűrőanyag
magas szűrési hatékonyságot és alacsony légzési 
ellenállást biztosít

A CoolMAX kilégzőszelep  
(opcionális)

hatékonyan engedi ki a nedves  
és meleg kilélegzett levegőt

Két méret (S és M/L)

a szinte minden archoz való optimális 
illeszkedéshez

A szabadalmaztatott  

kettős megerősítésű  
SmartFOLD kialakítás

nagyobb légzési teret és  
erős maszktestet biztosít

A rugalmas orrcsíptető és puha orrbetét
biztonságossá és kényelmessé teszi  

a rögzítést és szigetelést



Előnyök
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Magas szűrési hatékonyság a nagyobb biztonság érdekében

A CoolSAFE szűrőanyag hatékony védelmet nyújt a finom por, valamint a szilárd anyagokból és folyadékokból
származó részecskék ellen. A magas szűrési hatékonyságot alacsony légzési ellenállással kombinálja, így
lehetővé teszi, hogy a felhasználó könnyen és kifáradás nélkül dolgozzon hosszú időn át. Az álarc különösen
alkalmas a magas porkoncentrációjú környezetekben történő biztonságos munkavégzésre.

Három EN védelmi osztály szerinti besorolásban kapható; az osztályok a színkódolásuk alapján könnyen
felismerhetők (FFP1 = sárga, FFP2 = narancssárga, FFP3 = piros).

Egyszerű használat

A rugalmas, szakadásbiztos VarioFLEX fejpánt megkönnyíti a Dräger X-plore 1900 felvételét. Csak hajtogassa ki
a maszkot, helyezze az arcára, igazítsa el a szíjakat, és nyomja le az orrcsíptetőt a jelöléseknél. Stabil formájának
köszönhetően a maszk felhelyezése könnyű, viselete kényelmes. Biztonságosan illeszkedik, és nyomás nélkül is
szorosan zár. Kompakt, összehajtható formájának köszönhetően kis helyen tárolható akár egy raktárban, akár a
munkába menet. Mindegyik egyszer használatos maszk higiénikusan, egyenként van csomagolva, ami megvédi
őket a szennyeződésektől.

Optimális illeszkedés

A porvédő álarc két méretben (S és M/L) áll rendelkezésre, így az optimális illeszkedés érdekében a
felhasználók kiválaszthatják az arcformájukhoz és-méretükhöz leginkább megfelelő változatot. A három részből
álló, összehajtható kialakítás igazán rugalmas illeszkedést biztosít, így a maszk könnyedén rásimul viselője
arcára. Továbbá ez biztosítja, hogy a maszk stabilan a helyén maradjon még beszéd közben is.

A szűrő anyagába beépített rugalmas orrcsíptető belülről puhán ki van párnázva, így a maszk hatékonyan
mozgatható és biztonságosan rögzíthető az orr körül. A VarioFLEX fejpánt nagyon rugalmas, és a különböző
fejméretekhez is könnyedén igazodik.

Kivételes kényelem

A nagy teljesítményű, modern anyagoknak köszönhetően a részecskeszűrő félálarc lehetővé teszi, hogy viselője
gyakorlatilag ellenállás nélkül lélegezzen. A CoolMAX kilégzőszeleppel felszerelt típusok csökkentik a légzési
ellenállást, ugyanakkor megakadályozzák a meleg és a nedvesség álarcban rekedését. Ez – különösen a nehéz
fizikai tevékenység során – kellemesebbé teszi a használatot és könnyebbé a légzést.

A Dräger X-plore 1900 családba tartozó maszkok szabadalmaztatott kettős megerősítésű SmartFOLD
kialakítással rendelkeznek. Ez sokkal stabilabbá teszi az álarc felépítését, és bőséges helyet biztosít a
légzéshez. Ezenkívül a kilélegzett levegő lefelé irányul, ami csökkenti a maszkon belül érzékelt hőmérsékletet.
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Kiváló látótér szemüveggel

A termékfejlesztés során különösen figyeltünk a formatervre, így a maszkok teljes mértékben kompatibilisek a
szemvédőkkel. A Dräger X-plore 1900 speciális kialakításának köszönhetően a szemüvegesek is kényelmesen
viselhetik a maszkot anélkül, hogy az álarc vagy a szemüveg egymás útjában lennének, vagy a szemüveg
bepárásodna.

Részletek
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A védelmi osztályok könnyen
felismerhetők a színkódolásnak
köszönhetően

Két méretben áll rendelkezésre a
különféle arcformákhoz

Ideális kombináció: Dräger X-
plore® 1900 és védőszemüveg
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Jelölések mutatják, hol kell nyomni az
orrcsíptetőt

Kompakt, összehajtható kialakítás és
higiénikus, darabonkénti csomagolás

A kilélegzett levegő maszkból történő
kivezetése optimális



A standard elvárásoknál akár 71%-kal alacsonyabb légzési ellenállás
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* Minden értéket 95 l/perc légzésmennyiség mellett kaptunk Az itt látható értékeket a Dräger X-plore® 1900 M/L változatával a Dräger
belső tesztjein mértük, és a méréseket az EN 149:2001+A1:2009 szabványnak megfelelően végeztük.

Kapcsolódó Termékek
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Dräger X-plore® 1300

A Dräger X-plore® 1300 új, intelligens elképzelésekkel egyesíti a
bizonyított és megbízható légzésvédelmet, magas szintű kényelmet és
könnyű használatot nyújt.



Kapcsolódó Termékek
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Dräger X-plore® 1700

Lélegezzen nyugodtan, és érezze magát biztonságban: A Dräger X-
plore 1700 könnyűvé és kényelmessé teszi a légzést. A CoolSAFE™

szűrőanyag ideálisan egyesíti a kis légzési ellenállást és a nagy szűrési
teljesítményt egyetlen maszkban. A CoolMAX™ kilégzőszelep pedig
hatékonyan távolítja el a nedves és meleg kilélegzett levegőt. Ez
különösen könnyűvé teszi a légzést, és hűvös érzést biztosít a maszk
alatt.
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Dräger X-plore® 1700+

Alig észrevehető légzési ellenállás a speciális CoolSAFE+™

szűrőanyagnak köszönhetően: A Dräger X-plore 1700+ részecskeszűrő
maszk kényelmes légzést biztosít minimális légzés ellenállással.



Műszaki adatok
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A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Védelmi osztály Határérték2 többszöröse1 Használati területek és korlátozások

FFP1 4 Szilárd anyagokból és folyadékokból
származó részecskék elleni védelem, kivéve
a karcinogén és radioaktív anyagokat, a
2-es és 3-as kategóriájú, levegőben lévő
biológiai kórokozókat és az enzimeket3

FFP2 10 Szilárd anyagokból és folyadékokból
származó részecskék elleni védelem, kivéve
a radioaktív anyagokat, 3-as kategóriájú,
levegőben lévő biológiai kórokozókat és az
enzimeket3

FFP3 304 Szilárd anyagokból és folyadékokból
származó részecskék elleni védelem,
ideértve radioaktív anyagokat, a 3-as,
kategóriájú, levegőben lévő biológiai
kórokozókat és az enzimeket3

Nincs engedélyezve Ausztráliában.
1 Az EN 529:2005 szabványnak megfelelően, amelyet módosíthatnak a nemzeti szabályozások.
2 Káros anyagok maximálisan engedélyezett koncentrációja az egyes országokban.
3 Ha szükséges, szigorúan be kell tartani a nemzeti szabályozásokat.
4 Egyesült Királyság: 20

Dräger X-plore® 1900
EN 149:2001+A1:2009, (EU) 2016/425
AS/NZS 1716/2012

Tanúsítványok

SANS 50149:2003
D jelzés Átment a dolomitport használó dugulási

teszten
NR jelzés A maszk legfeljebb egy műszak ideje alatt

használható

CoolSAFE szűrőanyag Polipropilén
VarioFLEX fejpánt Poliészter + elasztán
Szíjak tartója Polipropilén
CoolMAX szelep: Ház/szelep
védőburkolata

Polipropilén/izoprén

Orrcsíptető (beépített) Ónozott lemez
(alumíniummentes)

Orrpárnák műanyag hab

Anyagok*

* Egyik alkatrész sem tartalmaz latexet.
Szín fehér

FFP1 sárga
FFP2 narancssárga

Színkódolás

FFP3 piros

X-plore® 1910 / 1920 / 1930 215 x 80 x 10Méretek (hosszúság x szélesség x
magasság milliméterben) X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V 215 x 80 x 23

X-plore® 1910 / 1920 / 1930 10,7 / 11,3 / 11,8Tömeg (grammban)

X-plore® 1910 V / 1920 V / 1930 V 14,5 / 15,1 / 15,6
Származási hely Svédország
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tevékenység
Fafeldolgozás

Részecskék típusa Szűrő kategóriája

Szemcseszórás – kemény és puha fa Finom részecskék, fűrészpor FFP2
Favágás – kemény és puha fa Finom részecskék, fűrészpor FFP2
Fapácolás (rezet vagy krómot tartalmazó
pác)

Finom festékgőz FFP3

Festékeltávolítás Finom festékrészecskék FFP2
Festékeltávolítás (krómot tartalmazó festék) Finom festékrészecskék FFP3

Szemcseszórás és csiszolás
Rozsda- és korrózióeltávolítás Rozsda, korrózió és fémpor FFP2
Falazás, betonmunka Kőpor FFP2
Kemény és puha fa Fűrészpor FFP2
Szintetikus anyagok/Műanyagok Műanyagpor FFP2
Festés Festékrészecskék FFP2
Festés (krómot tartalmazó festék) Festékrészecskék FFP3
Vas/acél Fémipari por FFP2
Rozsdamentes acél Fémipari por FFP3
Ragasztóanyag eltávolítása Finom por FFP2

Építőipar és bányászat
Vízben oldódó festékek használata Nagy festékrészecskék FFP2
Permetezhető lakk Festékgőz FFP2
Bontás Általános por FFP2
Alapozás Cementpor FFP1
Cementkezelés Cementpor FFP1
Betonozás Finom gipszpor FFP2
Fafeldolgozás Fűrészpor – kemény és puha FFP2
Szigetelés Por és rostanyag FFP1
Tetőfedés és csempézés Cserepekből és csempékből származó por FFP2
Bányászat Finom kőpor FFP2

Fémfeldolgozás

Cink* Cinkgőz, általános fémipari gőzök FFP3

Alumínium* Alumínium-oxid gőzök FFP3

Rozsdamentes acél* Fém-oxid gőzök FFP3
Kézi ívhegesztés* / lézeres hegesztés* Szikrák, gőzök FFP3
Keményforrasztás Gőzök FFP2
Fúrás Fémipari por FFP1
Fűrészelés Fémipari por FFP1
*Hegesztés: a káros anyagok (pl. O3, NOX) határérték alatti koncentrációja esetén.

Hulladékkezelés
Hulladékkezelés Por FFP3
Tisztítási műveletek alacsony
porkoncentrációjú környezetekben

Por (nem mérgező) FFP2

Söprögetés Por (nem mérgező) FFP2
Hulladék- és szennyvízkezelés Baktériumok, gombák FFP2
Egészségügyi hulladékok kezelése Baktériumok, vírusok FFP3
Ez az útmutató nem mentesíti a felhasználót azon kötelessége alól, hogy betartsa a vonatkozó nemzeti törvényeket és szabályozásokat,
például Németországban a DGUV-R 112-190 szabályozást. Kérjük, olvassa el a termékekhez mellékelt használati útmutatót.



Rendelési információk
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Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem felt.tlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

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

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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Dräger X-plore® 1910
FFP1

Méret Jelzés Darab/doboz Rendelési szám

Dräger X-plore® 1910 M/L FFP1 NR D 20 395 1910

Dräger X-plore® 1910 S FFP1 NR D 20 395 1911

Dräger X-plore® 1910 V M/L FFP1 NR D 10 395 1915

Dräger X-plore® 1910 V S FFP1 NR D 10 395 1916

Dräger X-plore® 1920
FFP2

Méret Jelzés Darab/doboz Rendelési szám

Dräger X-plore® 1920 M/L FFP2 NR D 20 395 1920

Dräger X-plore® 1920 S FFP2 NR D 20 395 1921

Dräger X-plore® 1920 V M/L FFP2 NR D 10 395 1925

Dräger X-plore® 1920 V S FFP2 NR D 10 395 1926

Dräger X-plore® 1930
FFP3

Méret Jelzés Darab/doboz Rendelési szám

Dräger X-plore® 1930 M/L FFP3 NR D 20 395 1930

Dräger X-plore® 1930 S FFP3 NR D 20 395 1931

Dräger X-plore® 1930 V M/L FFP3 NR D 10 395 1935

Dräger X-plore® 1930 V S FFP3 NR D 10 395 1936

V = CoolMAX kilégzőszeleppel rendelkező változatok
Méretek: M/L = közepes/nagy; S = kicsi


