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Dräger X-am® 2500 



Dräger X-am® 2500  

W skrócie 
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X-am 2500 
Dla wysokiego stopnia bezpieczeństwa 

Jeśli w miejscu pracy wystąpić mogą 

substancje niebezpieczne, zalecane jest 

zastosowanie urządzeń mierzących wiele 

gazów w trybie ciągłym. Detektor 4-gazowy 

X-am 2500 niezawodnie wykrywa gazy i 

pary palne, jak również O2, CO, H2S, NO2 i 

SO2. Trwałe sensory i łatwa obsługa 

gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa 

przy ekstremalnie niskich kosztach 

operacyjnych. 

Sensor katalityczny Ex imponuje swoją 

odpornością na silikon i siarkowodór, 

jak również potwierdzoną certyfikatem 

charakterystyki pomiarowej czułością 

na gazy i pary palne. 

  



Z
Z

Z
Z

Z
Z

 
 

Optymalna praca nawet w 

najtrudniejszych 

warunkach dzięki wodo- i 

pyłoszczelności (IP 67) 

Wloty gazowe z dwóch stron 

dla optymalnego 

bezpieczeństwa nawet przy 

zakrytym jednym wlocie 

Duży wyświetlacz zapewnia 

wgląd we wszystkie ważne 

informacje jednocześnie 

Alarm widoczny z 360° zapewnia 

niezawodne ostrzeżenia 

Niezawodne pomiary 

i długi okres 

eksploatacji dzięki 

wysokowydajnym 

sensorom 

Zacisk krokodylkowy 

do bezpiecznego 

mocowania 

Dräger X-am® 2500 

Cechy i zalety 
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Łatwa kalibracja  

z użyciem stacji  

X-dock 

Wysoka wydajność 

sensorów 

gwarantuje 

niezawodne wyniki 

Dräger X-am® 2500 

Dalsze informacje 
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Pełna kontrola nad sprzętem detekcji gazowej 

Stacja testująca i kalibracyjna Dräger X-dock umożliwia 

przeprowadzenie szybkich testów sprawności sensorów 

Dräger, trwających 8 do 15 sekund w wypadku standardowych 

sensorów i wymagających niewielkich ilości gazu. Obszerne 

funkcje rejestracji i ocen zapewniają wyraźny przegląd stanu 

jednostek oraz ułatwiają zarządzanie. 

Pozwala to na znaczną redukcję kosztów eksploatacji 

sprzętu. 

 

  

Trwałe sensory elektrochemiczne 

Sensor do pomiarów siarkowodoru posiada wysoką 

rozdzielczość umożliwiającą pomiary nawet bardzo niskich 

wartości granicznych narażenia w miejscu pracy. Sensor 

katalityczny Ex imponuje swoją wysoką odpornością na silikon 

i siarkowodór. Wraz z wysoką stabilnością, odporność na 

zatrucia zapewnia wyjątkowo długi okres eksploatacji 

wynoszący ponad 4 lata. 

Urządzenie gwarantuje długookresowe bezpieczeństwo 

dzięki długiemu okresowi użycia sensorów. 
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Dräger X-am® 2500 

Modele i wyposażenie 
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Bump Test Station  

do testów sprawności 

Zestawy zasilające i 

ładowarki 

Skórzany futerał Walizka dla X-am 

1/2/5x00 

Wyposażenie do 

przesyłania danych 
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X-am 2500 i pompka X-am 125 X-dock 5300 
Stacja kalibracyjna 



lat doświadczeń 

z techniką detekcji gazu 70 

przedłużone fazy testów 

akceptacji przez 

użytkowników podczas 

procesu rozwoju produktu >3 
lata gwarancji na detektor i 

sensory CatEx, O2, CO, H2S (z 

wyłączeniem zasilania) 3 
ml/minutę przepływu gazu w automatycznej 

stacji kalibracyjnej w celu redukcji kosztów 

posiadania 300 

Dräger X-am® 2500  

Dlaczego warto wybrać produkty Dräger? 
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01 
» Stałe udoskonalanie produktów detekcji gazowej 

» Sensory są projektowanie i produkowane wyłącznie w Centrali w Lubece 

02 

03 

» Funkcjonalność jest jednym z najważniejszych celów podczas prac nad produktem 

» 2-przyciskowa koncepcję obsługi w całej serii produktów X-am 

» Szeroka oferta wyposażenia uzupełniającego 

» Umowy DrägerService® dostępne są w ponad 50 filiach handlowych i serwisowych na 

całym świecie 

» Przedstawiciele firmy obecni są w ponad 190 krajach 
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Wieloletnie 

doświadczenie z 

sensorami 

Łatwa obsługa 

Umowy 

serwisowe na 

cały świat 

dedykowanych przedstawicieli 

handlowych skupiających się na 

Klientach przemysłowych >1000 



Dodatkowe slajdy 
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Dräger X-am® 2500 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Niezawodna detekcja gazu 

W wypadku indywidualnego 

monitorowania powietrza, ważnym jest 

uzyskiwanie niezawodnych ostrzeżeń 

przed zagrożeniami gazowymi w 

bezpośrednim otoczeniu miejsca pracy. 

Poza niezawodnością, detektor gazowy 

charakteryzować się musi wygodą i 

solidnością - urządzenie noszone jest 

bowiem bezpośrednio na odzieży. 

Indywidualne monitorowanie powietrza 1 

Rozwiązanie: X-am 2500 

Wejście do przestrzeni ograniczonych 2 

Odnajdywanie wycieków 3 
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Dräger X-am® 2500 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Niezawodna detekcja gazu 

Wejście do przestrzeni ograniczonych 

jest czynnością najwyższego ryzyka.  

W przestrzeniach ograniczonych 

wystąpić mogą niebezpieczne stężenia 

gazu. Przeprowadzenie pomiarów jest 

obowiązkowe przed wejściem do 

przestrzeni ograniczonych. 

Wejście do przestrzeni ograniczonych 2 

Rozwiązanie: X-am 2500 

z pompką X-am 125 

Odnajdywanie wycieków 3 

11 | 17 

Indywidualne monitorowanie powietrza 1 



Dräger X-am® 2500 

Scenariusze zastosowania 
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Wyzwanie:  

Niezawodna detekcja gazu 

Wycieki wystąpić mogą wszędzie, gdzie 

ma miejsce magazynowanie lub transport 

gazów i cieczy. Ich szybka identyfikacja 

jest niezbędna w celu zastosowania 

odpowiednich środków zapobiegających 

obrażeniom, szkodom środowiskowym 

lub stratom w mieniu. 

Rozwiązanie: X-am 2500 

z pompką X-am 125 

Wejście do przestrzeni ograniczonych 2 
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Indywidualne monitorowanie powietrza 1 

Odnajdywanie wycieków 3 



Dräger X-am® 2500 

Portfolio rozszerzone 
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Polytron              

(stacjonarna detekcja gazu) 

X-zone 5500                 

(monitorowanie stref)                 

Portfolio rozszerzone 
Natychmiastowa reakcja na gazy 

Jeśli zagrożenie gazami lub parami 

toksycznymi można zawęzić do 1 

gazu, idealnym rozwiązaniem są 

detektory 1-gazowe. Jeśli występują 

inne substancje toksyczne, zalecane 

jest użycie detektorów wielogazowych. 

Dräger oferuje ponadto systemy X-

zone do monitorowania strefowego 

oraz szeroki zakres systemów do 

stacjonarnej detekcji gazu. 

Dräger X-am 2500 posiada 

dopuszczenia Ex dla strefy 

0 i powstał z myślą o  

wysokim poziomie 

bezpieczeństwa użycia  

w strefach zagrożenia 

wybuchowego.  

X-am 2500/5000/5600/7000  

Detektory wielogazowe 

Seria Pac, X-act 5000 

Urządzenia 1-gazowe/Rurki 

wskaźnikowe 



Dräger X-am® 2500 

Dane techniczne 
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Długi czas działania 

dzięki wydajnemu  

zestawowi  

zasilającemu  

Wysoka akceptacja  

dzięki niskiej wadze  

i ergonomicznej  

budowie 

Wymiary i waga 48 x 130 x 44 mm;  

220 – 250 g 

Alarmy Wizualny: 360°; akustyczny: wielotonowy > 

90dB z odległości 30cm; wibracyjny 

Czas pracy > 12 h z zestawem alkalicznym i NiMH, 

> 13 h z NiMH HC 

Stopień ochrony IP 67 

Rejestrator danych Odczytywany z użyciem interfejsu IR 

> 1000 h przy 4 gazach i interwale rejestracji 1 

wartość na minutę 

Sensory CatEx 125 PR i 

CatEx 125 PR Mining 

Okres użycia powyżej czterech lat 

Sensory XXS Dostępne są sensory XXS dla następujących 

gazów: O2, CO, H2S LC, SO2, NO2 

Bezpieczeństwo  

dzięki solidnej budowie 

- nawet w trudnych 

środowiskach 

14 | 17 

Bezpie- 

czeństwo 

Ekono- 

miczność 

Produk- 

tywność 

Detekcja najczęściej 

spotykanych gazów z 

wysoką  

dokładnością 



Dräger X-am® 2500 

Normy i dopuszczenia 
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Wysoka czułość sensora CatEx na 

gazy i pary palne została potwierdzona 

certyfikatem charakterystyki pomiarowej 

zgodnie z dopuszczeniem IEC/EN 

60079-29-1 od metanu do nonanu. 

Dopuszczenie wykazuje odpowiedniość 

detektora do użycia w rafineriach i 

przemyśle chemicznych. 

 

Dalsze dopuszczenia charakterystyki 

pomiarowej: 

- EN 50104 dla O2 

- EN 45544 dla CO, CO2 i H2S 

- EN 50271 dla oprogramowania i 

dokumentacji 

 

do 4 gazów 
mierzonych z użyciem X-am 2500 

 
6 

dopuszczeń międzynarodowych 

oraz wiele dopuszczeń lokalnych 

ATEX / IECEx 

IECEx 

CSA & CUS 
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ATEX Dopuszczenie europejskie 

MED  Dopuszczenie dla żeglugi 

 

CSA & CUS  (Kanada i USA)  

Dopuszczenie Ex dla Kanady i USA 

EAC Dopuszczenie Ex dla Rosji, 

Białorusi i Kazachstanu 

IECEx Międzynarodowe dla Ex  

Strefa 0 Dopuszczenie Ex 

EAC 



Dräger X-am® 2500 

Obecność na rynku 

Górnictwo Przemysł 

chemiczny 

Przemysł naftowy i 

gazowniczy 

Straż Pożarna 

Produkcja i 

przetwarzanie 
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Żegluga 
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Dziękujemy! 

HORPOL S.A. 

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23 

05-500 Piaseczno 
 

Telefon:  

Dział sprzedaży: 22 750 62 49 


