
Dräger X-plore® 5500
Цяла панорамна маска

Независимо дали в химическата, металобработващата или
автомобилната промишленост, корабостроенето, доставките или
депонирането: Целолицевата маска Dräger X-plore® 5500 е правилното
решение за среда, в която не само се изисква повишена дихателна
защита, но също ясното зрение е задължително.
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Удобно и сигурно прилягане
 – Двойна уплътнителна рамка с троен уплътнителен ръб
 – По-сигурна защита и плътно прилягане 5-точково закрепване на ремъците

 – Лесно поставяне и сваляне,  
без да се захваща косата

Голям визьор (ъгъл от 180°)
 – Оптимално виждане по време на работа
 – Изработен от поликарбонат или триплекс

Сигурно присединяване тип 
байонет

 – Лесно поставяне на филтрите:  
И двата филтъра се поставят  
отгоре и се насочват надолу към 
точката на свързване

 – Не може да бъде поставен 
неправилно

Компактен дизайн с „нисък 
профил“

 – Странично позициониране на 
филтрите и плоска конструкция
 – Неограничено зрително поле



Предимства
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Целолицева маска с два филтъра

‒ Специфична байонетна връзка Dräger –странично положение на филтрите
‒ EPDM тяло на маска, визьор от Triplex или PC
‒ да се използва в комбинация с байонетни филтри X-plore

Удобно и сигурно прилягане

Двойната уплътнителна рамка с тройните уплътнителни ръбове осигурява сигурна защита и сигурно
прилягане за почти всички форми на лицето. Тялото на маската от здрав EPDM осигурява високо ниво на
удобство при носене, дори и при продължителна употреба.

Голямо зрително поле поради 180° визьор от поликарбонат или триплекс

Визьорът без изкривяване със 180° широк ъгъл гарантира голямо зрително поле с отлична видимист с
периферното зрение. Има избор от устойчив на удари поликарбонатен материал (с пластмасова рамка) или
устойчиво на надраскване и химически устойчиво триплексово стъкло (с изключително стабилна рамка от
неръждаема стомана).

Ефективна вентилационна система

Ефективната вентилационна система с вътрешна маска осигурява визьор без замъгляване и
безпрепятствена видимост.

Разнообразна употреба

X-plore 5500 е оборудвана с две странични байонетни връзки за използване на цялата Dräger
X-plore® серия байонетни филтри.

5-точково закрепване на ремъците

Ремъците позволяват бързо и лесно поставяне и сваляне на маската без заплитане на косата. Освен това,
широката конструкция на лентите предотвратява образуването на точки на натиск върху главата.

Лесна обработка, обслужване и управление

Един универсален размер улеснява логистиката и съхранението. Прикрепеният отвътре баркод позволява
лесна обработка и обслужване на маските.

Неограничено зрително поле

Страничната плоска позиция на филтрите гарантира, че зрителното поле на потребителя не е ограничено.



Компоненти на системата
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Dräger X-plore® Bayonet

Иновативната серия филтри Dräger X-plore® Bayonet е проектирана
за широк спектър от приложения. Тя съчетава модерен дизайн с
ниско съпротивление при дишане. Тъй като байонетният филтър е
разположен отстрани на респираторната маска, ползвателят има
широко и непрекъснато зрително поле.

Принадлежности
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Mabox I + II кутии за маски

Вместо чанта за маски, целолицевите маски Dräger могат да се
съхраняват или носят в кутията за маска Mabox I (голяма) или Mabox II
(малка).

ST
-3

97
-9

9

Комплект за очила

За хората, които носят очила, целолицевите маските Dräger могат
лесно да бъдат оборудвани с комплект за очила.



Принадлежности
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DAISYquick кърпи за почистване

Почистващи кърпи за лесно отстраняване на замърсяванията, без да
се повреди маската.
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Kутия за маска Wikov V

Вместо чанта за маски, целолицевите маски Dräger могат да се
съхраняват или носят в кутията за маски Wikov V.
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Средство против замъгляване "klar-pilot"

Това специално средство против замъгляване предотвратява
изпотяване на визьора и очилата в маската. Предлага се като течност
и гел за визьори без покритие или спрей за визьори с покритие
против надраскване.
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Заваръчен щит Dräger

Заваръчната защита на Dräger осигурява оптимално решение за
безопасна заваръчна работа, когато се използва в комбинация с цяла
маска за лице и подходящи филтри. Без адаптера, щитът е подходящ
за визьори с формат 4,5 "x 5,25".



Принадлежности
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Адаптер за заваръчен щит Dräger

Адаптерът за заваръчна защита Dräger позволява използването на
утвърдени допълнителни панели и защитни филтри за заваряване,
съгласно DIN EN 166 в заваръчния щит.



Технически данни
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Тяло на маската EPDM с висока устойчивост на стареене, много хипоалергенна
Визьор Поликарбонат или триплекс
Свързване с филтъра Две странично разположени байонетни връзки за използване на

гамата филтри Dräger
X-plore® Bayonet

Тегло прибл. 540 g.
Одобрения EN136 Cl.2 с маркировка CE и NIOSH
Поддръжка Налични са резервни части

Информация за поръчване

Описание Номер за поръчване

Dräger X-plore® 5500 EPDM/PC С поликарбонатен визьор и пластмасова
рамка

R 55 270

Dräger X-plore® 5500 EPDM/ Triplex С визьор от триплекс и рамка от
неръждаема стомана

R 56 655

Комплект за очила (рамка и държач) R 51 548
Кутия за маска Mabox I R 53 680
Кутия за маска Mabox II R 54 610
Kутия за маска Wikov V R 51 019
Фолио за виьора (комплект от 25 бр.),
самозалепващо се

40 55 092

Гел “klar pilot” (гел против замъгляване за
визьор)

R 52 560

Течност "klar-pilot" R 52 550
Почистващи кърпички DAISYquick
(опаковка от 10)

R 54 134

Заваръчен щит Dräger 40 53 437

Аксесоари

Адаптер за заваръчен щит Dräger
(за защитни заваръчни филтри с формат
110 mm х 90 mm)

R 57 308

Гамата филтри Dräger X-plore ® Bajonet предлага различни филтри за частици, газ и комбинирани филтри (вж. отделния лист с
данни).



Бележки
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Бележки
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

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

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Медикал България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4403
факс +359 2963 0664
bulgaria.medical@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
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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