
Dräger X-plore® 6530
Celoobličejová maska

Celoobličejová maska Dräger X-plore® 6530 je nástupcem masek
Panorama Nova® RA a splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu, spolehlivost
a bezpečné usazení na obličej. Tělo masky vyrobené z materiálu EPDM je
vysoce odolné a přívětivé pro pokožku a nabízí vysoký komfort při nošení.
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Pohodlný pětibodový upínací systém  
jednoduché nasazování a snímání

Tělo masky vyrobené z 
materiálu EPDM 

s dvojitým těsnicím rámem a 
trojitou těsnicí lamelou pro těsné 

usazení na obličeji

Zorník bez optických deformací 
vyrobený z PC nebo  
triplexu se 180° úhlem  
a širokým zorným polem

Standardní závit Rd40
pro iltry a iltroventilační jednotky

Vnitřní čárový kód 
umožňuje snadnou dokumentaci  

a údržbu uskladněných masek



Výhody
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Bezpečné a komfortní usazení na obličeji

Dvojitý těsnicí rám s trojitou těsnicí lamelou poskytuje bezpečnou ochranu a usazení na téměř všechny typy
obličejů. Tělo masky vyrobené z odolného materiálu EPDM zajišťuje vysokou úroveň pohodlí při nošení i při
dlouhodobém používání.

Velké zorné pole

Širokoúhlé nezkreslující 180° zorníky zaručují velké zorné pole s vynikajícím periferním viděním. Můžete si vybrat
mezi zorníky vyrobenými z nárazuvzdorného polykarbonátu (s rámem zorníků z plastu nebo nerezové oceli)
a zorníky Triplex, které vykazují vysokou odolnost vůči poškrábání a vůči působení chemikálií (s rámem zorníků
z nerezové oceli).

Účinný ventilační systém

Účinný ventilační systém s oddělenou vnitřní maskou zamezuje zamlžení zorníky a nebrání ve výhledu.

Univerzální použití

Maska X-plore 6530 je vybavena přípojkou Rd40 dle EN 148-1 pro použití řady filtrů Dräger X-plore® Rd40.

Pětibodové upínání

Pohodlný pětibodový upínací systém zajišťuje snadné a rychlé nasazování masky a chrání hlavu uživatele před
jakýmikoli otlaky.

Snadná údržba a logistika

Logistiku a skladování zjednodušuje jediná univerzální velikost. Vnitřní čárový kód umožňuje snadnou
dokumentaci a údržbu uskladněných masek.

Zřetelná hlasová komunikace

Integrovaná průzvučná membrána z nerezové oceli zajišťuje dobrou hlasovou komunikaci.



Součásti systému
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Dräger X-plore® Rd40

V chemickém a automobilovém průmyslu, při stavbě lodí, zpracování
kovů i v segmentu veřejných služeb – zde všude jsou filtry Dräger již
několik desetiletí po celém světě synonymem zkušeností a bezpečnosti.
Hospodárně a s vysokou účinností zbavují dýchaný vzduch nečistot.

Příslušenství
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Přenosné pouzdro Wikov V

Místo vaku pro masku lze celoobličejové masky Dräger uchovávat
a přenášet v pouzdře Wikov V.

D
-4

50
03

-2
01

5

Samolepící ochrana zorníků



Příslušenství
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Svářecí ochranný zorník (pouze pro rámy z nerezové oceli)

V kombinaci s celoobličejovou maskou a příslušnými filtry vám svářecí
ochranný zorník zajišťuje bezpečí během sváření.
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Držák dioptrických brýlí

Celoobličejovou maskou lze snadno vybavit držákem dioptrických brýlí.
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Čisticí utěrky DAISYquick

Čisticí utěrky pro snadné odstraňování špíny bez poškození masky.
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Gel „klar-pilot“ proti zamlžování (50 ml)

Tento speciální prostředek zabraňuje zamlžování zorníků a brýlí i při
extrémních teplotních rozdílech.



Související produkty

Dräger X-plore® 6530 | 05

ST
-7

49
7-

20
05

Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300 je efektivní a zároveň cenově dostupná
celoobličejová maska, která je určena pro uživatele, kteří neradi
dělají kompromisy na úkor komfortu a kvality. Tato celoobličejová
maska je pokračovatelem typu Panorama Nova® Standard, který se
osvědčil během několika desetiletí používání po celém světě. Disponuje
novou konstrukcí a vylepšeními. Je k dispozici v několika barvách a se
zabudovaným čárovým kódem.
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Dräger X-plore® 6570

Dräger X-plore® 6570 je vysoce pohodlná silikonová celoobličejová
maska používaná profesionály pro široké spektrum použití. Je
pokračovatelem typu Panorama Nova® RA, který se osvědčil během
několika desetiletí používání po celém světě. Její robustní a zároveň
ohebné a pro kůži přívětivé tělo vyrobené ze silikonu poskytuje vysoký
komfort při nošení – a to i při dlouhodobém používání.



Technické údaje
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Tělo masky Vysoce odolný a hypoalergenní materiál EPDM
Zorník Výběr mezi nárazuvzdorným polykarbonátem a mimořádně tepelně

a chemicky odolným triplexem
Přípojka Robustní plast s nádechovým a výdechovým ventilem, standardní

závitová přípojka Rd 40x1/7" dle EN 148-1
Hmotnost Cca 550–650 g (podle zorníku/rámečku)
Testováno a homologováno EN 136 třída 3 (značka CE), NIOSH (PC), AS/NZS

Informace pro objednání

Popis Objednací číslo

Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC S PC zorníkem a plastovým rámem R 55 795

Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC S PC zorníkem a rámem z nerezové oceli R 51 525

Dräger X-plore® 6530 EPDM/Triplex S triplexovým zorníkem a rámem z nerezové
oceli

R 55 810

Příslušenství
Ochranné pouzdro Wikov V R 51 019
Brašna na masku Protex R 56 141
Držák dioptrických brýlí R 56 141
Samolepící ochrana zorníku
(sada po 25 ks)

40 55 092

Svářecí ochranný zorník
(pouze pro rám z nerezové oceli)

R 50 270

Gel „klar-pilot“ proti zamlžování (50 ml) R 52 560
Čisticí utěrky DAISYquick (balení po 10 ks) R 54 134
Svářecí štít 40 53 437
Adaptér pro svářecí štít pro doplňkové panely a svářecí ochranné

filtry s formátem 110 x 90 mm
R 57 308

Kompatibilní řady filtrů Dräger X-plore® Rd40 se standardní závitovou přípojkou dle EN 148-1 včetně rozsáhlé škály různých částicových,
plynových a kombinovaných filtrů (viz samostatný datový list filtrů Dräger X-plore® Rd40 obsahující další informace).



Poznámky
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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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