
Dräger X-plore® 9x00 és PAS X-plore®

Nyomólevegő hálózathoz légzőkészülék

A könnyű ipari alkalmazáshoz tervezett új Dräger X-plore® 9x00
sorozat kényelmes és megbízható légzésvédelmet biztosít. Egyedi
biztonsági áramláscsökkentőjének és automatikus tesztelési funkciójának
köszönhetően viselője fokozott biztonságot, kényelmet és rugalmasságot
élvezhet.
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Áramlásbiztosítással és 
automatikus tesztelési 
funkcióval
Biztosítja a megfelelő légáramlást 
– nincs szükség a felhasználó által 
elvégzett előzetes tesztelésre

Egyszerűen és könnyen 
csatlakoztatható

Kompatibilis a hagyományos 
Dräger arcmaszkokkal és az 
X-plore® 8000 fejrészekkel

Védett áramlásbeállító 
mechanizmus
A fokozottabb kényelem 
érdekében további légáramlást 
biztosít a viselője számára

Engedélyezve a legújabb 
változatokhoz

EN14594 vagy EN14593 
(WWU, mint szabvány)

Többféle bemeneti csatlakozási 
opció a vevők igényei szerint
Dräger CEJN (96-os sorozat) 

hagyományos opcióként, emellett 
más változatok is elérhetőek



Előnyök
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Mindig a megfelelő mennyiségű levegőt adagolja

Az X-plore® 9300 és 9500 eszközök 3–10 bar bemeneti nyomás tartományt biztosítanak, a PAS X-plore eszköz
pedig 5–10 bar tartományú nyomást. Az X-plore 9000 sorozat mindkét modellje egyedi, biztonságos áramlást
létrehozó nyomáscsökkentőt és automatikus tesztelési lehetőséget tartalmaz, amely feleslegessé teszi az
időigényes előzetes tesztelést. Ez a különleges funkció folyamatos és elegendő mennyiségű levegőáramlást
biztosít az eszköz viselője számára olyankor is, ha a külső levegőforrás nyomása megváltozik.

Mindezeken a funkciókon kívül az öv említett egységei védett áramlásbeállítást is lehetővé tesznek; a
megnövelt légáramlás kényelmesebb használatot biztosít. A még nagyobb biztonság érdekében az elégtelen
levegőáramlásra egy síphang figyelmeztet.

Teljes kompatibilitás a nagyobb választék érdekében

A Dräger X-plore 9300 termékcsalád a Dräger X-plore 8000 termékcsaládhoz hasonlóan a fejrészek és
tömlők többféle változatával is egyaránt kompatibilis. Az említett fejrészek folyamatos áramlású, hosszú és
rövid kámzsákat, sisakokat, valamint védő szemellenzőket is tartalmaznak. Mindezeknek köszönhetően Önnek
többféle választási lehetősége is van, az X-plore 9300 termékcsaládot pedig többféle fejrésszel is használhatja
attól függően, hogy milyen feladatot szeretne elvégezni.

A PAS X-plore eszközök együtt alkalmazhatóak a Dräger összes tüdőautomatához kialakított arcmaszkjával,
ahogyan azt a Dräger professzionális SCBA portfóliójában láthatja.

Az X-plore 9500 kompatibilis a Dräger X-plore® 6300 termékcsaláddal (Rd40 csatlakozással).

Speciális lehetőségek, például választható derékövek is rendelkezésre állnak hegesztéshez és
szennyezésmentesítéshez.

Erős, robusztus és egyszerű használni

Bármelyik modellre is esik a választása, olyan kialakítású eszközt adunk Önnek, amellyel a legnehezebb munkák
is elvégezhetők. Az eszközök felhasználóbarát funkciói, mint például az automatikus tesztelés, lehetővé teszik,
hogy az eszközök minimális előzetes betanulást követően is használhatóak legyenek, és azonnal alkalmazni
lehessen őket. Az összes verziót úgy alakítottuk ki és úgy teszteltük, hogy robbanásveszélyes környezetekben is
lehetséges legyen a használatuk.

Költséghatékony karbantartás

Az összes modell használata egyszerű, beleértve a karbantartást és a tisztítást is. Az egyes alkatrészek olcsón
cserélhetők azokban az esetekben, ha erős szennyeződés érte őket. Ezzel Ön nemcsak időt, hanem pénzt is
megtakaríthat, hiszen nincs szükség különleges módszerrel történő tisztításra.



Rendszer-összetevők
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Dräger X-plore® 8000 kámzsák

A Dräger X-plore® 8000 kámzsák a Dräger X-plore® 8000
levegőrásegítéses szűrési elvű légzésvédő rendszereink részei olyan
munkákhoz, amelyek környezeti levegő használatát igénylik, illetve a
Dräger X-plore® 9300 zártrendszerű túlnyomásos rendszerek részei
független levegőellátással végzett munka esetén. Könnyű, kényelmes
légzésvédelmet biztosítanak lazán illeszkedő fejvédő eszközökhöz a
legmagasabb védelmi kategória mellett.
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Dräger X-plore® 8000 sisakok

A Dräger X-plore® 8000 sisakok a fej hatékony mechanikai védelmét
biztosítják maximális kényelem mellett. Függetlenül attól, hogy munkája
a környezeti levegőhöz kapcsolódik, vagy nem kapcsolódik, a sisakok
szerves részei a Dräger X-plore® 8000 levegőrásegítéses szűrési elvű
légzésvédő rendszereinknek és a Dräger X-plore® 9300 zártrendszerű
túlnyomásos eszközeinknek.
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Dräger X-plore® 6000 teljes álarc

A Dräger X-plore® 6000 teljes álarcot szakemberek széles köre
használja a legkülönbözőbb alkalmazási területeken. A legmagasabb
minőségi, megbízhatósági, biztonsági, illeszkedési és kényelmi
igényeket elégíti ki.
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Dräger FPS® 7000

A Dräger FPS® 7000 teljesálarc új dimenziót állít fel a biztonság és a
viselési komfort vonatkozásában. Új ergonómiai kialakításának és a több
elérhető méretnek köszönhetően, nagy, optimalizált látómező és nagyon
kényelmes, biztonságos illeszkedés jellemzi.



Rendszer-összetevők
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Dräger Panorama Nova®

A Panorama Nova® légzőálarc eleget tesz a védelem, tömítés és
minőség legszigorúbb előírásainak. Évtizedek alatt világszerte
bebizonyosodott, hogy a teljesálarc abszolút megbízhatóságot jelent a
légutak és a szem védelmében.
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Dräger X-plore® 8000 légző csövek

A Dräger X-plore® 8000 légzőtömlők az X-plore® 8000 PAPR egységhez
vagy az X-plore® 9x00/PAS X-plore® eszközhöz csatlakoztatják az Ön
Dräger fejrészét, például a kámzsát vagy sisakot. A légzőtömlők ezen
kívül hagyományos és rugalmas változatban is elérhetőek.
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Dräger X-plore® 9500 álarc-csatlakoztató



Kapcsolódó Termékek
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Dräger X-plore® 8000

Ahol a munkahelyi körülmények kihívást jelentenek, oda megbízható
megoldások kellenek. A Dräger X-plore® 8000 az intuitív kezelés új
szintjét egyesíti az intelligens elektronikával, és azt a magas szintű
biztonságot nyújtja, melynek segítségével munkatársai a megoldandó
feladatra összpontosíthatnak.



Műszaki adatok
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Dräger X-plore® 9000 sorozat EN

Általános Dräger PAS X-plore® Dräger X-plore® 9300 Dräger X-plore® 9500
Anyag tulajdonságok Antisztatikus
Elosztócső Sárgaréz (Ni bevonattal)
Huzat Nejlon 6/6
Alap deréköv Poliészter
Dekontaminálható deréköv PTFE-vel borított poliészter
Bőr deréköv Bőr
Mérőövegység
(H x M x Sz)

120 x 160 x 40 mm

Tömeg < 0.5 kg
EN 14593 1. és 2. rész EN 14594 EN 14594EN tanúsítványok
Az 1-es zónában alkalmazható

Műszaki részletek
Bemeneti nyomás 5–10 bar 2,8–10 bar 3,3–10 bar
Minimális bemeneti áramlás 400 l/perc 200 l/perc / 350 l/perc. 350 l/perc
Bemeneti csatlakozó (alap) Dräger CEJN 96 sorozat
Bemeneti csatlakozó
(opcionális)

Hensen HK, Hansen 3000, Foster, Schrader, Stäubli, Walther

Üzemi hőmérséklet -30 °C – +60 °C -10 °C – +60 °C -10 °C – +60 °C
Tárolási hőmérséklet -15 °C – +40 °C -20 °C – +40 °C -15 °C – +40 °C
Figyelmeztető síphang
hangereje

> 90 dBA

Szükséges rendszerösszetevők
Fejrész Dräger Panorama Nova (N,P),

Dräger FPS 7000 (N,P),
Dräger X-plore® 6300 (N,P),
Dräger X-plore® 4700 (N)

Dräger X-plore® 8000 kámzsák,
Dräger X-plore® 8000 sisakok

Dräger X-plore® 6300 / 6570

Tömlő Tüdőautomata Dräger X-plore® 8000 tömlő Álarccsatlakozó
Deréköv Alap öv

Dekontaminálható öv
Bőr öv

Csatlakozás a külső
levegőforráshoz

Közepes nyomású levegőellátó tömlők

Rendelési információk

Rendelésszám

Dräger PAS X-plore® 33 63 584

Dräger X-plore® 9300 33 63 587
Levegőelvezető övek

Dräger X-plore® 9500 37 03 235
Alap deréköv (közepesen
hosszú)

33 63 680

Alap deréköv (hosszú) 33 63 682

Derékövek

Dekontaminálható deréköv
(közepesen hosszú)

33 63 681



Rendelési információk
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Dekontaminálható deréköv
(hosszú)

33 63 683

Bőr deréköv (közepesen
hosszú)

33 63 461

Bőr deréköv (hosszú) 33 63 462
Dräger X-plore® 9000
komfortpárna

33 63 425

Dräger X-plore® 8000 alap
tömlő (kámzsákhoz és
sisakokhoz)

R 59 620Normál tömlők

Dräger X-plore® 8000 alap
tömlő (arcvédőkhöz)

R 59 640

Dräger X-plore® 8000 rugalmas
tömlő (kámzsákhoz és
sisakokhoz)

R 59 600

Lélegeztető tömlők az
X-plore® 9300 eszközhöz

Rugalmas tömlők

Dräger X-plore® 8000 rugalmas
tömlő (arcvédőkhöz)

R 59 650

Dräger X-plore® 9500
álarccsatlakozó (rövid, 61cm)

33 67 699Álarccsatlakozó az
X-plore® 9500 eszközhöz

Dräger X-plore® 9500
álarccsatlakozó (hosszú, 81cm)

33 67 701

Plusz LDV (bedugható) 33 38 700LDV a PAS X-plore® eszközhöz
Plusz LDV normál tüdőautomata 33 50 501
Dräger Panorama® Nova lásd a külön árlistát

Dräger FPS® 7000 lásd a külön árlistát

Dräger X-plore® 6300 lásd a külön árlistát

Arcmaszkok a
PAS X-plore® eszközhöz

Dräger X-plore® 4700 lásd a külön árlistát
Teljes álarc az
X-plore® 9500 eszközhöz

Dräger X-plore® 6300/6570 lásd a külön árlistát

Dräger X-plore® 8000 sisakok
és arcvédők

lásd a külön árlistát

Dräger X-plore® 8000 alap
kámzsák (hosszú/rövid)

lásd a külön árlistát

Sisakok / arcvédők / kámzsák
az
X-plore® 9300 eszközhöz

Dräger X-plore® 8000 prémium
kámzsák (hosszú/rövid)

lásd a külön árlistát

Közepes nyomású levegőellátó
tömlők

3 - 50 m lásd a külön árlistát



Megjegyzések
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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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