
Dräger X-am® 8000
Датчик за множество газове

Измерването на работната среда никога не е било толкова лесно и
удобно: Детекторът за 1 до 7 газа едновременно открива токсични и
запалими газове, както и изпарения и кислород – в режим на дифузия
или в режим на помпа. Иновативният дизайн за сигнализиране и
удобните помощни функции гарантират пълна безопасност през целия
процес.
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Режими за измерване на работната 
среда, откриване на течове и 
изпитване, специфично за бензена, с 
PID (предтръба)

Лесен за четене цветен дисплей 
с функция за увеличение

Опция за Bluetooth® модул за 
свързване с приложението CSE 
Connect за Android

Индуктивно зареждане

Превключва се лесно между режим 
на помпа и дифузия

Светеща зелена D-светлина (опция) 
показва: тестван и готов за употреба

Откриването на удар ви информира 
за тежки механични натоварвания

Пет слота за сензори 
DrägerSensors® за измерване 

на до седем газа, два нови 
високоефективни PID сензора

Bluetooth® е регистрирана търговска 
марка на Bluetooth SIG, Inc.
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Многоканален газдетектор

‒ Устройство за откриване на 1 до 7 газа
‒ за измерване на работната среда
‒ откриване на токсични и запалими газове, както и изпарения и кислород

Специално разработен за използване с помпа, оптимизиран за измерване на работната среда

Dräger X-am® 8000 е оборудван с много мощна помпа. Той може да бъде свързан с маркучи с дължина
до 45 метра. Адаптер на помпата улеснява превключването между режим на дифузия и помпа по всяко
време. Това означава, че помпата работи само когато наистина се нуждаете от нея. Това спестява енергия,
намалява износването и по този начин удължава живота на помпата.

Dräger X-am® 8000 е удобен и издръжлив, като с него може да се работи интуитивно с една ръка чрез три
функционални клавиша. Лесният за четене цветен дисплей ясно визуализира цялата информация за вас.

Стандартните аксесоари включват здрав ремък за рамо, за да можете удобно да носите X-am 8000.
Благодарение на компактната и здрава конструкция, устройството може да издържи дори и най-суровите
условия.

Измерване на работната среда, представяне и документиране за нула време

X-am 8000 ефективно поддържа различни приложения със специално разработени помощни функции, които
ви водят през всеки процес стъпка по стъпка. По време на измерването на работната среда, например,
интелигентният асистент изчислява необходимото време за пробовземане на устройството и сондата (маркуч
FKM) въз основа на параметри, като измерване на газове, температурни граници и указаната дължина на
маркуча.

При моноторинг за възможни високи концентрации на метан, опцията за автоматично превключване на
обхвата на измерванията улеснява отчитането на стойности: ако сензорът Cat-Ex измери стойности над
100% LEL, дисплеят превключва към обхвата от 0 до 100 об.%.

Допълнителен полезен инструмент е CSE Connect. Той съчетава приложение за Android, специално
проектирано за X-am 8000, с решение за обработка на данни в облак. Измерванията могат бързо и лесно
да се прехвърлят в приложението чрез онлайн приложение. Опция за Bluetooth® модул в Dräger X-am 8000
позволява измерваните стойности да бъдат прехвърляни автоматични към приложението CSE Connect.
Можете също лесно и удобно да използвате приложението за създаване на отчети за измерванията. Това
спестява време и ви помага по-ефективно да управлявате измервателните задачи по време на измервания
на работната среда.
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Дизайн, позволяващ ясно сигнализиране

Системата за сигнализиране на Dräger X-am 8000 е създадена на основата на ясен цветен код в
съответствие с изискванията на EN 60079-29-1, EN 45544-1 и EN 50104:

‒ Червена светлина = аларма за газ
‒ Жълта светлина = аларма, свързана с устройството, например нисък заряд на батерията
‒ Зелена светлина = устройството е готово за употреба

Зелената светлина на D-светлината ви позволява да виждате от разстояние дали устройството е правилно
тествано и дали е готово за употреба.

В случай на аларма, X-am 8000 ви предупреждава с цветни алармени светодиоди, силна сирена (100 dB(A)
на разстояние 30 cm) и ясно осезаема вибрация. Възможно е на дисплея да има четири предварително
зададени символа за опасност, които изрично посочват например присъствието на експлозивни или
токсични газове. Това позволява на потребителя лесно да разпознава вида опасност само въз основа на
показания символ.

X-am 8000 е оборудван със система за откриване на удар. Отчетът за събитията показва кога са възникнали
тежки механични удари, които биха могли да доведат до функционални увреждания на устройството или
сензорите. Те са документирани и в паметта за данни. С тази информация оператор на устройството може
да извърши специфична проверка на устройството.

Икономическо управление на устройството

Изпитването на удар и калибрирането се извършват лесно и бързо с калибриращата станция Dräger X-dock®.
Ниската й консумация на тестови газове поддържа експлоатационните разходи минимални.

Функцията за отчитане и множеството други полезни функции правят компютърния софтуер X-Dock Manager
интелигентно допълнение към всяка дейност от управлението на устройствата. За да идентифицирате
устройствата, можете да използвате проверени и изпитани баркодове или интегриран RFID транспондер.

Специалист за високи и ниски концентрации на въглеводороди

За да измерите трудни за откриване въглеводороди, можете да поставите на Dräger X-am 8000 един от
двата високопроизводителни PID сензора. PID HC обхваща измервателен диапазон от 0 до 2000 ppm
(изобутен). PID LC ppb е особено подходящ за измерване на обхват от 0 до 10 ppm (изобутен) с висока
резолюция в обхвата под 1 ppm.

При специфични за бензена измервания X-am 8000 може да се използва с предтръба. Предимството: за
това приложение се нуждаете само от едно устройство, което значително намалява разходите за закупуване,
поддръжка и транспортиране на употребяваните устройства. Използването на предтръбите се поддържа от
вграден асистент.
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Индуктивното зареждане предпазва от износване

X-am 8000 предлага индуктивно зареждане. Това улеснява работата и удължава живота на устройството.
Проблеми, корозия, както и неизправности с контакта в зареждащата станция са в миналото. Можете да
зареждате (извън зоните на опасност от експлозия) и да измервате едновременно, напр. когато се използва
вътре в автомобили или на машини.

Зареждащите станции могат да се свързват помежду си, като заемат минимално място и са съвместими със
съществуващите станции на устройствата от серията Dräger X-am®.

Детайли
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Ремък за рамо Адаптер на помпата Държач за предтръба

Сравнение на Dräger X-am® 3500 и Dräger X-am® 8000
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Характеристики Dräger X-am® 3500 Dräger X-am® 8000

Брой на измерваните газове 1 до 4 1 до 7

Вътрешна помпа, активиране с адаптер за помпата Да Да, опция
Индуктивно зареждане Да Да
Специфични потребителски настройки при заявка Не Да
Стандартно се включва ремък за рамо Не Да

Каталитичен сензор DrägerSensor® CatEx 125 PR Да Да, конфигурируем

Каталитичен сензор DrägerSensor® CatEx 125 PR Gas Не Да
Електрохимични (EC) сензори DrägerSensors®: XXS O₂, XXS CO LC, 
XXS H₂S LC, XXS NO₂, XXS SO₂ Да Да, конфигурируем
Електрохимични (EC) сензори DrägerSensors®: други сензори/
специални газове Не Да, конфигурируем
Инфрачервен (ИЧ) сензор DrägerSensors® Dual IR Ex/CO₂ (HC), IR-Ex, 
IR-CO₂ Не Да, конфигурируем

Детектор за фотойонизация (PID) DrägerSensors®: PID HC, PID LC ppb Не Да, конфигурируем
Автоматично превключване на обхват на измерванията за каталитичния 
сензор, измерван газ: метан Не Да, конфигурируем

Асистент: затворено пространство, търсене на течове, бензол/предтръба Не Да, само когато е монтирана помпа

Отчет за събитията (вкл. откриване на удар) Не Да, конфигурируем

Toxic Twins (Двойка токсични вещества): Обработване на сигнал за CO и HCN Не Да

Bluetooth®1 Не Опция
1Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.

Dräger предлага два различни многоканални газоанализатора с вътрешна помпа: Dräger X-am® 8000 и Dräger X-am® 3500.
Различните характеристики на двете устройства са обобщени в горната таблица.

Принадлежности
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Индуктивно зарядно устройство

За да зареждате устройството индуктивно
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Стойка

За да поставите устройството изправено за мониторинг на района.
Стойката може да се използва с или без ремък за рамо.
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Предпазен гумен калъф

Предотвратява повреда и износване в тежки условия. Защитният
калъф може лесно да бъде сменен от потребителя.
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Залепващ етикет

Залепващият етикет може да съдържа информация, специфична за
устройството, като например конфигурацията на сензора.
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Обслужване на продукта

Нашият отдел за обслужване на продуктите ще ви съдейства с
различни сервизни пакети – в нашите центрове или на място във
вашите производствени съоръжения. Грижата, поддръжката
и обслужването са от решаващо значение за безопасността и
надеждността – но внимателна поддръжка и грижа са задължителни,
дори когато става въпрос за търговски съображения. Превантивните
проверки, продължаващата грижа и използването на оригинални
резервни части подобряват дълголетието на вашата инвестиция.
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Обучение

Академията Dräger споделя своите солидни практически знания
повече от 40 години. Провеждаме повече от 2 400 учебни курса
всяка година, на над 600 теми, с повече от 110 упълномощени
обучаващи. Даваме на вашите служители практически знания и
гарантираме, че това, което научават, може да се прилага ефективно
както в ежедневието, така и, което е по-важно, при възникването на
критични ситуации. Ще се радваме да разработим персонализирана
програма за обучение за вас.
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Услуга за даване под наем

От преодоляване на временен недостиг на оборудване до закупуване
на специално оборудване за приложения, включващи специфични
изисквания: Ако е необходимо само да покриете временна нужда,
тогава Услугата за даване под наем на Dräger с над 65 000 броя
оборудване за даване под наем е икономична алтернатива на
закупуването. Бързо, лесно и с широк набор от допълнителни услуги,
които се предлагат при заявка.
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Услуга за безопасност на обекта

Независимо дали чрез център за отдаване под наем, услуги за
персонал или цялостно управление на безопасността, нашите услуги
за безопасност на обекта осигуряват поддръжка във всички проекти,
в които съществуват особени рискове за безопасността – да не
говорим за нормалната ежедневна бизнес дейност.
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Размери (В x Ш x Д) 179 x 77 x 42 mm
Тегло Приблиз. 495 g, в зависимост от конфигурацията на сензорите, без ремък, без помпа

Приблиз. 550 g, в зависимост от конфигурацията на сензорите, без ремък, с помпа
Корпус Устойчив двукомпонентен корпус
Дисплей Цветен дисплей с висок контраст
Температура -20°C до 50°C
Налягане 700 до 1300 hPa
Относителна влажност 10 до 90% (краткосрочно до 95%) о.в.

Визуално: 3 червени светлинни индикатора
(аларми за газ),
3 жълти светлинни индикатора
(аларми за устройството)

Звуково Многотонно, обикновено 100 dB(A) на
30 cm

Аларми

Вибрация
Клас по степен на защита IP 67
Електрозахранване Литиево-йонна батерия, презареждаща се, индуктивно зареждане

С CatEx и 3 EC сензора Обикновено 24 часа
С инфрачервен и 3 EC сензора Обикновено 22 часа
С 3 EC сензора Обикновено 120 часа
С CatEx, PID и 3 EC сензора Обикновено 17 часа
С IR, PID и 3 EC сензора Обикновено 16 часа
С CatEx-, IR- и 3 EC сензора Обикновено 14 часа

Време за работа (дифузия)

Само PID Обикновено 42 часа
Време за зареждане Обикновено 4 часа след употреба при смяна макс. от 10 часа
Време за стартиране Обикновено <60 секунди за стандартните сензори
Памет за данни 12 MB, напр. при 10 минути на час излагане на газ, с променящи се измервани

стойности на всяка секунда на всички 7 канала: приблиз. 210 часа
Работа на помпата Максимална дължина на маркуча 45 m

Mаркиране за защита от експлозия:
I M1, II 1GATEX / IECEx
Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga
PO Ex da ia I Ma XEAC
0Ex da ia IIC T4 Ga X
Клас I, зона 0, AEx da ia IIC T4 Ga
Клас II, Div 1, Gr. E, F, G

cCSAus

C22.2 № 152, ANSI-ISA 12.13.01:2000
Защита от експлозия съгласно ATEX:
EN 60079-29-1 (CatEx 125 PR,
CatEx 125
PR Gas, Dual IR Ex, XXS H2 HC)
Недостиг на кислород/излишък на
кислород:
EN 50104 (XXS O2)

Токсични газове:
EN 45544-1, EN 45544-2, EN 45544-3
(XXS H2S LC, XXS CO LC, Dual IR CO2)

Ефективност на измерването:

Софтуер: EN 50271
2014/34/ЕС (ATEX)
2014/30/ЕС (EMV)
2011/65/ЕС (RoHS)

Сертификати

Директиви:

2014/90/ЕС (MED)
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Одобрение за морски цели DNV GL
3 години за устройството
1 година за захранването

Гаранция на производителя

Сензори: Вижте Ръководство за DrägerSensor® и преносими инструменти

Информация за поръчване

Dräger X-am® 8000 Код за поръчка

Dräger X-am® 8000
състои се от: Устройство със захранване (литиево-йонна батерия), памет за данни,
ремък за рамо, сертификат на производителя, сертификат за калибриране и зарядно
устройство (опция). Напълно функциониращото устройство изисква до 5 сензора и
допълнителна вградена помпа.

83 25 800

Приложените инструкции за употреба стандартно са на следните езици:
DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA
Инструкции за употреба при заявка (моля, посочете, когато поръчвате), също налични
на следните езици: DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BG, RO, HU, EL, TR, KO

90 33 656

Технически наръчник може да бъде предоставен на следните езици: DE, EN, FR, ES,
RU

Може да се изтегли от уеб сайта на
продукта.

Вградена помпа с адаптер за помпата
Bluetooth® модул
RFID транспондер

Избираеми опции за устройството при
поръчка

(Зарядната станция/захранващият щепсел може да бъде изключен в процеса на
поръчката.)

Слот 1:
PID или IR сензор

Слот 2:
IR или CatEx сензор

Слотове 3–5:
Електрохимични сензори (XXS формат)

Датчици Обхват на измерване Резолюция Код за поръчка
0–100 % LEL 1 % LELCat-Ex 125 PR1, 2

0–100 об.% CH4

68 12 950

0–100 % LEL 1 % LELCat-Ex 125 PR Gas1

0–100 об.% CH4

68 13 080

0–100 % LEL 1 % LEL
0–100 об.% CH4 0,2 об.%

Двоен IR Ex/CO2 ES 1

0–5 об.% CO2 0,01 об.% CO2 или

50 ppm CO2

68 51 880

0–100 % LEL 1 % LEL
0–100 об.% CH4 0,2 об.%

Двоен IR Ex/CO2 HC 1

0–100 об.% CO2 0,1 об.%

68 00 276

0–100 % LEL 1 % LELIR Ex ES1

0–100 об.% CH4 0,2 об.%
68 51 881

IR CO2 ES 0–5 об.% CO2 0,01 об.% CO2 или

50 ppm CO2

68 51 882

DrägerSensor PID LC ppb
(10,6 eV)

0,05–10 ppm изобутен
0–5 ppm бензен

в зависимост от газовата
стойност, като започне с
10 ppb

68 13 500

DrägerSensor PID HC
(10,6 eV)

0–2 000 ppm изобутен
0–1 000 ppm бензен

в зависимост от газовата
стойност, като започне с
0,1 ppm

68 13 475
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DrägerSensor® XXS O2 2 0–25 об.% 0,1 об.% 68 10 881

DrägerSensor® XXS O2 100 0–100 об.% 0,5 об.% 68 12 385

DrägerSensor® XXS O2/H2S

LC

0–25 об.% O2

100 ppm H2S

0,1 об.%
0,1 ppm

68 14 137

DrägerSensor® XXS CO LC2 0–2000 ppm 1 ppm 68 13 210

DrägerSensor® XXS CO HC 0–10 000 ppm 5 ppm 68 12 010

DrägerSensor® XXS CO / H2

компенсиран

0–2000 ppm CO 2 ppm 68 11 950

DrägerSensor® XXS H2S LC2 0–100 ppm 0,1 ppm 68 11 525

DrägerSensor® XXS H2S HC 0–1000 ppm 2 ppm 68 12 015

0–2000 ppm CO/ 1 ppm CODrägerSensor® XXS CO LC /
H2S LC 0–100 ppm H2S 0,1 ppm H2S

68 13 280

0–2000 ppm CO/ 1 ppm CODrägerSensor® XXS CO LC /
O2 0–25 об.% 1 об.% O2

68 13 275

DrägerSensor® XXS NO 0–200 ppm 0,1 ppm 68 11 545

DrägerSensor® XXS NO2 0–50 ppm 0,1 ppm 68 10 884

DrägerSensor® XXS NO2 LC 0–50 ppm 0,02 ppm 68 12 600

DrägerSensor® XXS SO2 0–100 ppm 0,1 ppm 68 10 885

DrägerSensor® XXS PH3 0–20 ppm 0,01 ppm 68 10 886

DrägerSensor® XXS PH3 HC 0–2000 ppm 1 ppm 68 12 020

DrägerSensor® XXS HCN 0–50 ppm 0,1 ppm 68 10 887

DrägerSensor® XXS HCN PC 0–50 ppm 0,5 ppm 68 13 165

DrägerSensor® XXS NH3 0–300 ppm 1 ppm 68 10 888

DrägerSensor® XXS CO2 0–5 об.% 0,1 об.% 68 10 889

DrägerSensor® XXS CI2 0–20 ppm 0,05 ppm 68 10 890

DrägerSensor® XXS H2 0–2000 ppm 5 ppm 68 12 370

DrägerSensor® XXS H2 HC 0–4 об.% 0,01 об.% 68 12 025

DrägerSensor® XXS OV 0–200 ppm 0,5 ppm 68 11 530

DrägerSensor® XXS OV-A 0–200 ppm 1 ppm 68 11 535

DrägerSensor® XXS Amine 0–100 ppm 1 ppm 68 12 545

DrägerSensor® XXS Odorant 0–40 ppm 0,5 ppm 68 12 535

DrägerSensor® XXS COCl2 0–10 ppm 0,01 ppm 68 12 005

DrägerSensor® XXS Ozone 0–10 ppm 0,01 ppm 68 11 540

Сензори с пет години
гаранция (препоръчват се)

DrägerSensor® XXS E CO 0–2000 ppm 2 ppm 68 12 212

DrägerSensor® XXS E H2S 0–200 ppm 1 ppm 68 12 213

DrägerSensor® XXS E O2 0–25 об.% 0,1 об.% 68 12 211

ES = Energy saving
HC = High concentration
1 Възможни са специални калибрирания на Ex сензорите (стандартно: метан)
2 За тези сензори е приложима три-годишна гаранция от производителя. Законните права, произтичащи от дефекти, остават
незасегнати.

Захранващо устройство
Електрическо захранване (включително
задния корпус)

(включени стандартно) 83 26 817


