
Dräger X-plore® 6530
Máscara facial inteira

A máscara facial inteira Dräger X-plore® 6530 é a sucessora das máscaras
Panorama Nova® RA, atendendo as mais altas demandas por qualidade,
confiabilidade e ajuste firme. O corpo da máscara feito em EPDM é
altamente resistente e agradável para a pele, oferecendo uso bastante
confortável.
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Tirante de 5 pontos confortável   

fácil de colocar e retirar

Corpo da máscara feito  

em EPDM

com armação de vedação  

dupla e bordas de vedação  

triplas para ajuste perfeito

Visor sem distorções 

feito em policarbonato ou triplex  

com visão ampla em 180º

Conexão de rosca padrão  

para iltros Rd40 e respiradores 
puriicadores de ar motorizados

Código de barras interno

para fácil registro e manutenção  

do inventário de máscaras



Benefícios
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Encaixe seguro e confortável

Uma armação de vedação dupla, com bordas de vedação tripla, oferece proteção e encaixe seguro para quase
todos os tipos de rostos. O corpo da máscara, é feito de EPDM durável, garante um alto nível de conforto,
mesmo durante o uso prolongado.

Ampla área de visão

A lente é sem distorção de ângulo 180° garante um amplo campo de visão com excelente visão periférica. É
possível escolher entre uma lente feita de policarbonato à prova de impactos (com armação das lentes em
plástico ou aço inoxidável), ou uma lente tríplex com alta resistência a arranhões e a produtos químicos (com
armação de lentes em aço inoxidável).

Sistema de ventilação eficiente

O sistema de ventilação eficiente, com máscaras faciais internas separadas, garante lentes sem embaçamento
e visão desobstruída.

Uso versátil

A X-plore® 6530 é equipada com uma conexão Rd40, em conformidade com a EN 148-1, para uso da série de
filtros Dräger X-plore® Rd40.

Tirante de 5 pontos

O confortável tirante de 5 pontos não somente garante que a máscara possa ser colocada de forma rápida e
fácil, como também é largo o suficiente para evitar quaisquer pontos de pressão na cabeça do usuário.

Manutenção e logística simples

Um tamanho universal simplifica a logística e o armazenamento. Um código de barras interno permite o fácil
registro e manutenção do inventário de máscaras.

Comunicação de voz clara

Um diafragma de voz de aço inoxidável integrado facilita a boa comunicação.



Componentes do sistema
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Filtros Dräger X-plore® Rd40

Os filtros de proteção respiratória da Dräger têm sido, há décadas,
sinônimo de experiência e segurança nos setores químico e automotivo,
na construção de embarcações, na metalurgia e em serviços de
utilidade pública, em todo o mundo. Eles filtram os contaminantes do ar
respirável de maneira eficiente e econômica.

Acessórios
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Wikov V carry box

As máscaras faciais inteira Dräger podem ser armazenadas ou
transportadas na caixa Wikov V ao invés de na bolsa.



Acessórios
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Visor de proteção contra solda (só para armação em aço inoxidável)

Em combinação com uma máscara facial inteira e os filtros respiratórios
correspondentes, o visor de proteção contra solda garante que você
fique seguro durante a soldagem.
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Kit de óculos para máscara

A máscara facial inteira pode ser facilmente equipada com um kit de
óculos para usuários de óculos de grau.



Produtos relacionados
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Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300 é uma máscara facial inteira que é eficiente e
barata, destinada a usuários com restrição de custos que não desejam
comprometer o conforto ou a qualidade. Esta máscara facial inteira –
sucessora da Panorama Nova® padrão, uma máscara que se consolidou
ao longo de décadas de utilização em todo o mundo – foi redesenhada
e melhorada, com cores vivas e um código de barras integrado.
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Dräger X-plore® 6570

A Dräger X-plore® 6570 é a máscara facial inteira altamente confortável,
usada pelos profissionais em vários tipos de aplicação. Ela é a
sucessora das máscaras Panorama Nova® RA, uma linha aprovada por
décadas no mundo todo. Seu corpo robusto porém flexível e agradável
para a pele, feito em silicone, proporciona alto conforto, mesmo quando
usada por longos períodos de tempo.



Dados técnicos

06 | Dräger X-plore® 6530

Corpo da máscara EPDM altamente resistente e hipoalergênico
Visor Escolha entre policarbonato resistente a impacto ou tríplex

resistente a temperaturas extremas e produtos químicos
Conexão Plástico robusto com válvula de inalação e exalação, conexão

roscada padrão Rd 40x1/7”, de acordo com a EN 148-1
Peso Aprox. 550 g a 650 g (dependendo do visor/armação)
Testada e aprovada EN 136 Classe 3 (Marca CE), NIOSH, AS/NZS

Informações para pedido

Descrição Nº de pedido

Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC Com visor de policarbonato e armação
plástica

R 55 795

Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC Com visor de policarbonato e armação de
aço inoxidável

R 51 525

Dräger X-plore® 6530 EPDM/Tríplex Com visor tríplex e armação de aço
inoxidável

R 55 810

Acessórios
Maleta Wikov V R 51 019
Bolsa para máscara Protex R 54 939
Kit de óculos para máscara R 51 548
Visor para proteção contra solda (apenas
para armação em aço inoxidável)

R 50 270

Máscara de solda 40 53 437
Adaptador para máscara de solda Para painéis adicionais e filtros de

proteção contra solda com um formato de
110 mm × 90 mm

R 57 308

A série de filtros Dräger X-plore® Rd40 compatível com a conexão roscada padrão de acordo com EN 148-1 inclui uma ampla
variedade de filtros para partículas, gases e combinação destes (veja a folha de dados separada dos filtros Dräger X-plore® Rd40 para
mais detalhes).



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

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

SÃO PAULO
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
seguranca.br@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
Fax (11) 4193 2070
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
Fax (22) 2765 7099
.

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303
.
RECIFE
Dräger Safety Recife
Av. Eng. Domingos Ferreira, 2001
Boa Viagem
51111-021 – Recife – PE
Tel (81) 3326 0319
.

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