
Dräger X-plore® Bayonet
Szűrő

A Dräger innovatív X-plore® Bayonet szűrőcsaládja az alkalmazások széles
köréhez készült. A modern kialakítást alacsony légzési ellenállással ötvözi.
Mivel a bajonettszűrő a légzőálarc oldalán található, a látómező széles és
zavartalan.

D
-2

7
1
0
-2

0
1
8

Speciálisan kialakított levegőbemenet a könnyű 
légzés érdekében

A védőburkolatnak és a hidrofób szűrőnek 
köszönhetően vízálló

A szűrő a speciális  
fogórészeknek köszönhetően  

könnyen felszerelhető

Csupán néhány külön részből álló 
robusztus műanyag burkolat

Alacsony légzési ellenállás az  
innovatív kialakításnak köszönhetően



Előnyök
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Kényelmes: könnyebb légzés alacsonyabb ellenállással

Két jellemző segíti a légzési ellenállás csökkentését: a különleges összetétel és a szűrőpapír hajtogatása
egyaránt nagyobb felületet hoz létre. Ez jelentősen csökkenti a légzési ellenállást. A burkolat kialakítása szintén
speciális: A nagyméretű üreg könnyű levegőbeszívást biztosít, és kényelmesebbé teszi a légzést.

Egyszerű és biztonságos: kényelmes működés extra biztonsággal

A továbbfejlesztett kialakítás ötvözi az optimális kényelmet és a biztonságos működést. A szűrőkön biztonságos,
gyors bajonettzár található, amely a megfelelő pozícióba vezeti a szűrőt, amíg nem érezhető, hogy az elérte a
csatlakozási pontot. A fogórészek is megkönnyítik a szűrő csatlakoztatását a maszkhoz. Minden bajonettszűrő
nagyon ellenálló műanyag burkolattal van ellátva. Emellett a részecskeszűrők színe fehér, így könnyen
azonosíthatók.

A fröccsenés elleni kettős védelem még biztonságosabbá teszi a mindennapi használatra: a burkolat és a
hidrofób papír egyaránt hatékonyan védik a felhasználót.

Kiváló minőség: saját, vállalaton belüli termelésünkből

Annak biztosítása érdekében, hogy a szűrőpapír megfeleljen azoknak a szigorú minőségi normáknak, amelyeket
a Dräger saját termékeivel szemben támaszt, mi magunk gyártjuk a szűrőpapírt. Az aktív szén gyártásánál
használt feldolgozó és tesztelő berendezések esetében saját szakértelmünkre alapozunk. A papír kezelését is
közvetlenül a Dräger végzi.

Gazdaságos: a hosszú élettartam csökkenti a költségeket

A szűrőket párosával csomagoljuk, így pontosan csak annyi szűrőt kell kinyitnia, amennyire egyszerre szüksége
van. Az egyes szűrők hosszú szavatossági idővel rendelkeznek (a gyártás dátumától számítva): 6 év a gáz- és
kombinált szűrők, 10 év a részecskeszűrők, 2 év a párnák és 4 év a Pure szűrők esetén.

Rugalmas: kiegészítő opciók növelik az alkalmazási területet

A sorozat valamennyi szűrője alkalmas a Dräger X-plore® 3300/3500 félálarcokkal és a Dräger X-plore® 5500
teljes álarccal való használatra. A gázszűrők kombinált szűrőkké bővíthetők különböző kiegészítő
párnaegységekkel vagy a Dräger X-plore® Pure adapterrel. A tartozék részecskeszűrők a gázszűrőtől külön
cserélhetők.



Részletek
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Dräger X-plore® bajonettformájú
részecskeszűrő

Dräger X-plore® bajonettformájú
gázszűrő

Dräger X-plore® kombinált szűrő

Rendszer-összetevők
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Dräger X-plore® 3300/3500

Tökéletes kombináció: a modern kialakítás és kis súly fokozott
védelmet és kényelmet biztosít. Válassza a kevés karbantartást igénylő,
költséghatékony Dräger X-plore® 3300 félálarcot, vagy ha nehéz
körülmények között hosszú távú védelemre van szükség, a Dräger X-
plore® 3500 változatot.
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Dräger X-plore® 5500

Akár vegy-, fém- vagy autóiparról, hajóépítésről, szállítmányozásról
vagy ártalmatlanításról van szó: a Dräger X-plore® 5500 teljesálarc
megfelelő megoldást nyújt olyan környezetekben, ahol nemcsak fokozott
légzésvédelemre van szükség, hanem a tiszta látás is kötelező.



Kapcsolódó Termékek
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Dräger X-plore® Rd40

Akár a vegyiparban, az autóiparban, a hajógyártásban, a
fémfeldolgozásban vagy a közüzemi szolgáltatóknál használják őket,
a Dräger légzésvédő szűrői évtizedek óta a tapasztalat és a biztonság
szinonimái világszerte. A belélegzett levegőt alacsony költségen és
hatékonyan tisztítják meg a szennyeződésektől.



Műszaki adatok
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A SZŰRŐK SZÍNKÓDOLÁSA

Színkód Szűrőtípus Fő alkalmazási terület
barna A Szerves gázok és gőzök

(forráspont: > 65 °C)
szürke B Szervetlen gázok és gőzök
sárga E Kén-dioxid, hidrogén-klorid
zöld K Ammónia
piros Hg Higanygőz
fehér P Részecskék

Rendelési információk

Szűrők Csomagolási egység Tömeg Rendelési szám

Részecskeszűrők
P3 R 22 db = 11 pár 35 g/db 67 38 011
P2 R párna 20 db = 10 pár 5 g/db 67 38 002
P1 NR párna 20 db = 10 pár 5 g/db 67 38 001
Pure P2 R 20 db = 10 pár 20 g/db 67 38 353
Pure P3 R 20 db = 10 pár 20 g/db 67 38 354
Pure Odour P3 R 20 db = 10 pár 30 g/db 67 38 391
Pure adapter 10 db 18 g/db 67 38 356
Párnasapka 12 db 20 g/db 67 38 038
Párnalemez 12 db 20 g/db 67 38 039

Gázszűrők
A1 20 db = 10 pár 90 g/db 67 38 872
A2 20 db = 10 pár 90 g/db 67 38 873
A2B2 18 db = 9 pár 120 g/db 67 38 775
A1B1E1 20 db = 10 pár 110 g/db 67 38 778
A1B1E1K1 20 db = 10 pár 110 g/db 67 38 816

Kombinált szűrők
A1 P3 R D 14 db = 7 pár 120 g/db 67 38 874
A2 P3 R D 14 db = 7 pár 120 g/db 67 38 875
A2B2 P3 R D 12 db = 6 pár 150 g/db 67 38 776
A1B1E1K1Hg P3 R D 14 db = 7 pár 140 g/db 67 38 817
A2B2E2K2Hg P3 R D* 10 db = 5 pár 210 g/db 67 38 819
* Csak teljes álarccal együtt használja.
„R” címke: újrahasználatra (több váltásra) hitelesítve.
„D” címke: átment a dolomitport használó dugulási teszten.



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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