


Η POSEIDON Marine Supplies ξεκίνησε την πορεία της το 1976 
στον Πειραιά ως μία οικογενειακή επιχείρηση και σήμερα μετρά 
περισσότερα από 40 χρόνια ιστορίας. Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης 
της εταιρίας είναι ο Εφοδιασμός Πλοίων και η Παροχή Υπηρεσιών  
Επιθεώρησης Εξοπλισμού FRS (Fire Rescue & Safety). 
Οι ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της καλύπτουν εμβαδό 
10.000μ2, ενώ παράλληλα στην Κύπρο εδρεύει η θυγατρική εταιρία 
της, η POSEIDON-ENVI MARINE SUPPLIES και στο Ρότερνταμ η 
POSEIDON MARINE SUPPLIES BV. Η εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με 
το ISO 9001:2008 και κατέχει έγκριση από τους μεγαλύτερους 
νηογνώμονες όπως:  

Η POSEIDON Marine Supplies είναι επίσημος αντιπρόσωπος της 
γερμανικής εταιρίας εξοπλισμού ατομικής προστασίας Dräger, ενώ 
λειτουργεί και ως το αποκλειστικά εξειδικευμένο service station για 
όλο τον εξοπλισμό Dräger σε Ελλάδα και Κύπρο.  

Σε συνεργασία με την Dräger Hellas έχει αναπτύξει το Total Care, ένα 
ευέλικτο πρόγραμμα που απευθύντεται στη ναυτιλία και τη 
βιομηχανία, όπου βάσει σχετικής νομοθεσίας υποχρεούνται να 
τηρούν τους κανονισμούς για την ασφάλεια των εργαζομένων τους. 
Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η μείωση των 
εξόδων της εκάστοτε επιχείρησης, η ετήσια σταθερή δαπάνη και η 
παροχή συνεχούς τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, σε 
εξοπλισμό ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων.

Αλμυρίδος 6-8, 18540 Πειραιάς
Τηλ. 0030 2104225930
e-mail: info@poseidonms.com 
www.poseidonms.com  

 

Αντιφωνίτου 13, Βιομηχανικό Πάρκο Αγ. Σύλα
4193 Ύψωνας, Λεμεσσός
Τηλ. 00357 25333911
e-mail: info@poseidon-envi.com.cy 
www.poseidon-envi.com.cy

Poseidon Marine Supplies BV
Wattweg 27, 3208 KH Rotterdam 
email: rotterdam@poseidonms.com
Tel: +31 (0) 181 78 76 43  
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X-PECT 8520

Προστασία ανώτερης ποιότητας. Με σχεδιασμό wrap around, 
χαμηλό βάρος και τέλεια εφαρμογή με γυαλιά οράσεως.

ΧΡΩΜΑ: διαφανές EN 166:2001 CE

ΚΡΑΝΗ

HPS 3500

Το HPS 3500 της Dräger είναι ένα πολυλειτουργικό κράνος για τις 
διάφορες απαιτήσεις των ομάδων έκτακτης επέμβασης. Για την 

πυρόσβεση σε δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές, τα οδικά 
ατυχήματα, τη διάσωση σε ύψος, καθώς και για όλες τις επιχειρήσεις 

τεχνικής υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

ΧΡΩΜΑΤΑ: κόκκινο, κίτρινο EN 397  EN 12492  CE 

HPS 4500

Το HPS 4500 της Dräger είναι ένα παραδοσιακό κράνος με μισό 
κέλυφος, με μοντέρνο σχεδιασμό. Το στιβαρό του εξωτερικό κέλυφος 

παρέχει εξαιρετική προστασία από τις προσκρούσεις και την πολύ 
έντονη θερμότητα. Προσφέρει μέγιστη άνεση στον χρήστη χάρη στα 
εργονομικά σχεδιασμένα και ελαφριά εσωτερικά του μέρη. Η πλήρης 

γκάμα αξεσουάρ, καθιστά το HPS 4500 ένα πραγματικά ευέλικτο 
κράνος για ποικίλες εφαρμογές. 

ΧΡΩΜΑΤΑ: κίτρινο, κόκκινο, λευκό EN 443:2008 - type A  EN 14458 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΡΑΝΩΝ

ANY KIND OF TECHNICAL SUPPORT OPERATIONS 

EMERGENCY TEAMS

FOREST AND BUSH FIREFIGHTING

ROAD ACCIDENTS

HEIGHT RESCUE

GENERAL FIREFIGHTING

CONSTRUCTION INDUSTRY

HEAVY INDUSTRY

PETROCHEMICAL INDUSTRY

GENERAL INDUSTRY
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HPS 3500                             HPS 4500                             HPS 7000                 BASEBALL DIAMOND V        QUARTZ UP III        QUARTZ I        ZIRCON 1        AIR COLTAN

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ
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HPS 7000

Το πυροσβεστικό κράνος HPS 7000 της Dräger αποτελεί μια 
κατηγορία από μόνο του, χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του, την 

τέλεια εφαρμογή του και τα περιφερειακά εξαρτήματα που το 
ανάγουν σε μια πολυ-λειτουργική λύση. Παρέχει βέλτιστη 

προστασία σε κάθε δραστηριότητα. 

ΧΡΩΜΑΤΑ:
κίτρινο, κόκκινο, λευκό

EN 14458:2004  EN 166:2001 
EN 443:2008 (type B 3b, C, E2, E3, -40 °C)

DIN 58610 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ



ΠΡΟΤΥΠΑ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΑΠΟ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ;

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΣΚΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Dräger X-plore 1320 FFP2

Dräger X-plore 1730

Dräger X-plore 1310 FFP1
Dräger X-plore 1710 FFP1

Dräger
X-plore 2100

Dräger X-plore 1350
NIOSH 42 CRF 84

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

ΜΑΣΚΕΣ
ΗΜΙΣΕΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - ΑΕΡΙΑ - ΑΤΜΟΥΣ

Dräger
X-plore 8000

Dräger
X-plore 4740

Dräger
X-plore 4790

Dräger
X-plore 3500

Dräger
X-plore 3300

Dräger
X-plore 5500

Dräger
X-plore 6000

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ

ΜΟΝΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ

ΔΙΠΛΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ

ΔΙΠΛΟΥ
ΦΙΛΤΡΟΥ

EN136  ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Περιλαμβάνει δοκιμές που αφορούν την αντίσταση στη 
θερμοκρασία, στα χτυπήματα, στη φωτιά, στη θερμική ακτινοβολία, 
στην τριβή, στα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης. Επιπλέον, 
περιλαμβάνει επιθεώρηση του οπτικού μέρους της μάσκας το οποίο 
πρέπει να αναγράφει το λογότυπο και πληροφορίες για τον 
κατασκευαστή.

EN140  ΜΑΣΚΕΣ HΜΙΣΕΟΣ (ΜΙΣΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ 
ΕΝΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ
Αφορά δοκιμές ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, στα προϊόντα 
καθαρισμού και απολύμανσης, στη θερμοκρασία, στη φωτιά και 
στην αναπνευστική αντίσταση.

EN14387  ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΑ ΦΙΛΤΡΑ
Περιλαμβάνει εργαστηριακές δοκιμές για επιβεβαίωση της 
συμβατότητας, της ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, στη 
θερμοκρασία, στην υγρασία, στα διαβρωτικά περιβάλλοντα, και 
στην αντίσταση σε μηχανικούς και αναπνευστικούς κινδύνους.

EN143  ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Αναφέρεται στην ανθεκτικότητα στα χτυπήματα, στη θερμοκρασία, 
στην υγρασία και στα διαβρωτικά μέσα, καθώς επίσης και στην 
αντίσταση σε μηχανικούς και αναπνευστικούς κινδύνους.

EN149  ΜΑΣΚΕΣ HΜΙΣΕΟΣ (ΜΙΣΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
Αφορά δοκιμές ανθεκτικότητας στα χτυπήματα, στα προϊόντα 

καθαρισμού και απολύμανσης, στη θερμοκρασία, στη φωτιά και στην 
αναπνευστική αντίσταση. 

EN405  ΜΑΣΚΕΣ HΜΙΣΕΟΣ (ΜΙΣΟΥ) ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ Ή ΜΕΙΚΤΑ ΦΙΛΤΡΑ
Διασαφηνίζει τις δοκιμές με θέμα την ανθεκτικότητα στους χειρισμούς, 
στη χρήση, στα χτυπήματα, στη φωτιά και στην αντίσταση σε 
αναπνευστικούς κινδύνους.

EN148-1  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ
Καθορίζει το σπείρωμα σύνδεσης των φίλτρων με μάσκες ολόκληρου 
προσώπου.

NIOSH  (US NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY) 
(Εθνικό Ιδρ. Ασφ. και Υγείας της Εργασίας ΗΠΑ) 42 CFR Part84

Τμήματα φίλτρου για το πρόσωπο, αρκετά επίπεδα προστασίας 
(λίστα μη εξαντλητική).

NIOSH 95 
Φίλτρο με ένα ελάχιστο 95% των σωματιδίων (μη ελαιώδη) σε αιώρηση 
μέσα στον αέρα.

NIOSH 99 
Φίλτρο με ένα ελάχιστο 99% των σωματιδίων (μη ελαιώδη) σε αιώρηση 
μέσα στον αέρα.



X-PLORE 1310
Μάσκα προστασίας μίας χρήσης για κατηγορία προστασίας FFP1.

 Υψηλό επίπεδο άνεσης κατά τη χρήση, χάρη στον εργονομικό της σχεδιασμό 
και στα προηγμένα μέσα φιλτραρίσματος. Με ευλύγιστο κάλυμμα μύτης που 

προστατεύει τα γυαλιά ασφαλείας από το θάμπωμα και με υποαλλεργικό 
εσωτερικό στρώμα. Συνδυάζει χαμηλή αντίσταση αναπνοής με υψηλή 
απόδοση φιλτραρίσματος. Το μοντέλο X-plore 1310 V διαθέτει βαλβίδα 

εκπνοής CoolMAX για περισσότερη άνεση. 

EN 149:2001+A1:2009  FFP1  CE

Μάσκα προστασίας μίας χρήσης για κατηγορία προστασίας FFP2. Υψηλό 
επίπεδο άνεσης κατά τη χρήση, χάρη στον εργονομικό της σχεδιασμό και στα 

προηγμένα στοιχεία φιλτραρίσματος. Με ευλύγιστο κάλυμμα μύτης που 
προστατεύει τα γυαλιά ασφαλείας από το θάμπωμα και με υποαλλεργικό 

εσωτερικό στρώμα. Συνδυάζει χαμηλή αντίσταση αναπνοής με υψηλή 
απόδοση φιλτραρίσματος. Το μοντέλο X-plore 1320 V διαθέτει βαλβίδα εκπνοής 

CoolMAX για περισσότερη άνεση. Τα μοντέλα X-plore 1320 V Odour κατά των 
οσμών διαθέτουν ένα επιπρόσθετο στρώμα ενεργού άνθρακα, το οποίο 

φιλτράρει τις δυσάρεστες μυρωδιές. 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣΜΑΣΚΕΣ

EN 149:2001+A1:2009  FFP2  CE

X-PLORE 1350

Προστασία με τουλάχιστον 95% αποτελεσματικότητα κατά των στερεών και 
υγρών σωματιδίων ή των σωματιδίων των αερολυμάτων που δεν περιέχουν 

έλαια. Διαθέσιμο και σε έκδοση Odour, με προστασία κατά των οσμών. 
Διαθέτει τη βαλβίδα εκπνοής CoolMAX για περισσότερη άνεση.

NIOSH 42 CFR 84 για τα N95 και R95  CE

X-PLORE 1710
Χάρη στο στοιχείο φίλτρου CoolSAFE προσφέρει αποτελεσματική 
προστασία από τη λεπτή σκόνη, καθώς και από στερεά και υγρά 

σωματίδια για χρήση σε εφαρμογές όπου υπάρχει υψηλή έκθεση στη 
σκόνη, όπως π.χ. στη μεταλλευτική βιομηχανία. Οι εκδόσεις με βαλβίδα 

εκπνοής CoolMAX κάνουν την αναπνοή εύκολη και δροσερή. Τα μοντέλα 
Odour κατά των οσμών διαθέτουν ένα επιπρόσθετο στρώμα ενεργού 

άνθρακα, το οποίο φιλτράρει τις ενοχλητικές οσμές. Φοριέται και 
αφαιρείται εύκολα. Άνετη στη χρήση, χάρη στο μαλακό, υποαλλεργικό της 

υλικό, ακόμη και σε χρήση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Προσαρμόζεται καλά στο πρόσωπο, περιορίζοντας τις διαρροές.

EN 149:2001 + A1:2009: FFP1  FFP2  CE

X-PLORE 1730
Με το στοιχείο φίλτρου CoolSAFE προσφέρει αποτελεσματική 
προστασία από τη λεπτή σκόνη, καθώς και από τα στερεά και 

υγρά σωματίδια. Για χρήση σε εφαρμογές όπου υπάρχει υψηλή 
έκθεση στη σκόνη. Οι εκδόσεις με βαλβίδα εκπνοής CoolMAX 

κάνουν την αναπνοή εύκολη και δροσερή. Φοριέται και 
αφαιρείται εύκολα. Άνετο στη χρήση, χάρη στο μαλακό, 

υποαλλεργικό του υλικό, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Προσαρμόζεται καλά στο 

πρόσωπο, περιορίζοντας τις διαρροές.

EN 149:2001 + A1:2009: FFP3  CE

X-PLORE 1320



X-PLORE 3500

H X-plore 3500 της Dräger είναι μία επαναχρησιμοποιούμενη, υψηλής 
ποιότητας μάσκα ημίσεος προσώπου με διπλό φίλτρο τύπου μπαγιονέτ. Από 
υποαλλεργικό υλικό DrägerFlex για μεγάλης διάρκειας, απαιτητικές εργασίες. 

Πολύ άνετος ιμάντας κεφαλής τύπου «Drop Down». Η κάθε μάσκα διαθέτει μία 
θήκη φύλαξης που επανασφραγίζεται.

Dräger X-plore 3500 - Σετ για Οικοδομικές Εργασίες (R56960)
Το σετ για οικοδομικές εργασίες αποτελείται από μία άνετη μάσκα ημίσεος 

προσώπου X-plore 3500 της Drager (μέγεθος Μ) και δύο φίλτρα Pure P3. 
Προσφέρει τέλεια προστασία κατά των σωματιδίων της σκόνης.

EN 140  NIOSH  CE
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X-PLORE 4740 & 4790

Προσφέρει εξαιρετική άνεση, διασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία κατά αερίων, 
ατμών και σκόνης. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο συνδυασμό ενός πολύ μαλακού 

σώματος μάσκας, το οποίο συγκρατείται από μία ανθεκτική, πλαστική, στηρικτική 
θήκη. Χρησιμοποιείται με φίλτρα EN Rd40 (διαμέτρου 40mm) σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 148-1. Διαθέτει ιμάντα FlexiFit για τέλεια εφαρμογή και βέλτιστη 

κατανομή της πίεσης. 
Dräger Xplore 4740 από ελαστομερές θερμοστατικό (ΤΡΕ) ή σιλικόνη (silicone)

Dräger Xplore 4790 από σιλικόνη (silicone)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΑΣΚΕΣ

X-PLORE 3300
Η X-plore 3300 της Dräger είναι μία μάσκα ημίσεος προσώπου με διπλό φίλτρο 

που αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με χρήστες εργαζόμενους στη 
βιομηχανία. Συνδυάζει ιδανικά την ασφάλεια και τον εύκολο χειρισμό με την 
άνεση στη χρήση. Η πρωτοποριακή δομή του ιμάντα προσφέρει βέλτιστη 

κατανομή του βάρους, δημιουργώντας ασφαλή, ισοκατανεμημένη σφράγιση 
περιμετρικά χωρίς σημεία πίεσης.

Drager X-plore 3300 - Painter / Agriculture Set - Σετ για εργασίες
Βαφής / Αγροτικές (R57793)

Το σετ για εργασίες βαφής αποτελούμενο από τη μάσκα ημίσεος προσώπου 
X-plore 3300 (μέγεθος M) της Dräger και δύο φίλτρα A2 P3 είναι ειδικά 

σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας των εργαστηρίων βαφής, 
για χρήση κατά την εργασία με βαφές και βερνίκια, καθώς και αγροτικές εργασίες.

Drager X-plore 3300 - Chemical Set - Σετ για Χημικές Εργασίες (R57794)
Το σετ για χημικές εργασίες, αποτελούμενο από τη μάσκα ημίσεος προσώπου 

X-plore 3300 (μέγεθος M) της Dräger και δύο φίλτρα A1B1E1K1 Hg P3 
προστατεύει το χρήστη κατά το χειρισμό διαφόρων χημικών ουσιών.

EN 140  NIOSH  CE

ΗΜΙΣΕΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

X-PLORE 2100

EN 1827  CE

Αξιόπιστη αναπνευστική προστασία για συχνή εργασία σε περιβάλλοντα 
με υψηλά επίπεδα σκόνης. Ο εργονομικός σχεδιασμός του σώματος της 
μάσκας εξασφαλίζει αισθητά περιορισμένες διαρροές συγκριτικά με τις 

συμβατικές μάσκες μίας χρήσης. Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των 
δύο υλικών - EPDM ή σιλικόνης - , καθώς και τα δύο μεγέθη της μάσκας 
σιλικόνης διασφαλίζουν εξαιρετική εφαρμογή. Τα ανταλλακτικά φίλτρα 

μειώνουν το κόστος, καθιστώντας την X-plore 2100 της Dräger τον 
ιδανικό συνδυασμό τιμής,  ασφάλειας και απόδοσης. 

Painter Set

Chemical Set

X-PLORE 4740

X-PLORE 4790

EN 140  CE
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ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

X-PLORE 5500

EN 136 CL 2 NIOSH CE

Η ολοκληρωμένη προστασία ματιών και αναπνοής που προσφέρει η X-plore 5500 της 
Dräger την καθιστά την ιδανική επιλογή για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως τα 

εργοστάσια χημικών & χάλυβα, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυτιλία, τις εγκαταστάσεις 
κοινής ωφέλειας & τη διαχείριση απορριμμάτων. Διαθέσιμο στις παρακάτω δύο εκδόσεις:

X-plore 5500 της Dräger  Ευρυγώνια οματοθυρίδα από πολυκαρβονικό υλικό.
Είναι ανθεκτική στους κραδασμούς και στη θερμότητα.

Φακός triplex- X-plore 5500 της Dräger  Οματοθυρίδα από γυαλί triplex με 
προστατευτική μεμβράνη για εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες

(θερμοκρασία, χημικά, κτλ.). Στιβαρό πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι. 

X-PLORE 6000 

EN 136 CL 2  NIOSH  LISAI Global  CE

Μάσκα ολόκληρου προσώπου για χρήστες που απαιτούν άνεση στη χρήση αλλά 
και καλή συνάρτηση ποιότητας - τιμής. Σώμα από πολύ ανθεκτικό ελαστομερές 

EPDM με διπλά χείλη για τριπλή σφράγιση, που παρέχει άνεση και σωστή 
εφαρμογή. Κάλυμμα για τη μύτη με βαλβίδες. Εύκολα ρυθμιζόμενο υποσιάγονο 
5 σημείων. Μεγάλη οματοθυρίδα από μη χαρασσόμενο plexiglass (PMMA) χωρίς 
παραμορφώσεις, με barcode στην εσωτερική πλευρά για τη βέλτιστη διαχείριση 

της μάσκας. Μπλε πλαστικό πλαίσιο. Ελαφριά. Μονοκόμματος πλαστικός 
σύνδεσμος ο οποίος συντηρείται εύκολα. Με τυποποιημένο σπείρωμα ΕΝ Rd 40 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1 με μπλε πλαστικό κάλυμμα της βαλβίδας 
εκπνοής. Χωρίς ιμάντα λαιμού. Με πλαστικό διάφραγμα ομιλίας.

PANORAMA NOVA

EN 148 - part 1  EN 136 με σήμανση  CE 
Πιστοποιημένο για πυροσβεστικές υπηρεσίες και τη βιομηχανία

Η κλασική μάσκα στην κατηγορία των μασκών ολόκληρου προσώπου. 
Εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους της πυρόσβεσης, της βιομηχανίας και της 

διαχείρισης απορριμμάτων. Για τις πιο υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την 
υδατοστεγή εφαρμογή και την άνεση στη χρήση. Πανοραμική όραση, χάρη 
στην προσωπίδα Panorama. Έξυπνη κυκλοφορία του αέρα για αποφυγή του 

θαμπώματος. Η μεγάλη διάρκεια ζωής της επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση 
εξαιρετικά ποιοτικών υλικών και στη σωστή κατασκευή. Οι μάσκες ολόκληρου 

προσώπου είναι διαθέσιμες σε διάφορες εκδόσεις και μπορούν να 
συνδυαστούν ιδανικά με τις συσκευές φιλτραρίσματος αέρα, τα φίλτρα, τα 
συστήματα πεπιεσμένης γραμμής αέρα ή ακόμη και με τις αναπνευστικές 

συσκευές πεπιεσμένου αέρα. Διαθέσιμες στις παρακάτω εκδόσεις: 1. Panorama 
Nova με τυποποιημένο σπείρωμα σύνδεσης ΕΝ Rd 40  2. Panorama Nova για 
χρήση με τα πυροσβεστικά κράνη HPS 6100, HPS 6200, HPS 7000 της Dräger. 
3.  Panorama Nova για χρήση με το αστυνομικό κράνος P100 της Schuberth.

FPS 7000

EN 136 με σήμανση CE  Εγκεκριμένο για χρήση σε πυρόσβεση

Η πιο μοντέρνα μάσκα στην κατηγορία των μασκών ολόκληρου προσώπου. 
Ανεπτυγμένη για επαγγελματική χρήση σε όλους τους κλάδους της πυρόσβεσης, 

των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της βιομηχανίας. Προσφέρει τη μεγαλύτερη 
ασφάλεια για το χρήστη, χάρη στην ιδιαίτερα αποτελεσματική μόνωση για 

προστασία από διαρροές. Ο νέος ιμάντας προσαρμογής της μάσκας προσφέρει 
άνεση στο χρήστη και ένα σχεδόν φυσικό οπτικό πεδίο με καλή περιμετρική όραση. 

Η έξυπνη κυκλοφορία του αέρα αποτρέπει το θάμπωμα. Η αρθρωτή δομή της 
μάσκας τής επιτρέπει να ικανοποιεί μεγάλο εύρος αναγκών. Ο νέος ιμάντας 

προαρμογής προσφέρει βελτιωμένη σύνδεση μεταξύ της μάσκας και του κράνους. 
Η μεγάλη διάρκεια ζωής της επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση εξαιρετικά ποιοτικών 

υλικών και στη σωστή κατασκευή. Είναι διαθέσιμη σε διάφορες εκδόσεις και 
συνδυάζεται ιδανικά με τις συσκευές φιλτραρίσματος αέρα, τα φίλτρα, τα 

συστήματα πεπιεσμένης παροχής αέρα ή με αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου 
αέρα. Διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις, όπως έκδοση με πομποδέκτη, κ.α.

LENS

TRIPLEX

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣΜΑΣΚΕΣ
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PANORAMA NOVA (ΘΕΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ)

EN 148 - part 3  EN 137  EN 136 με σήμανση  CE
Πιστοποιημένο για πυροσβεστικές υπηρεσίες και τη βιομηχανία

Η κλασική μάσκα στην κατηγορία των μασκών ολόκληρου προσώπου. 
Εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους της πυρόσβεσης, της βιομηχανίας και της 

βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και της 
μεταλλευτικής βιομηχανίας. Για τις πιο υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την 

υδατοστεγή εφαρμογή και την άνεση χρήσης. Πανοραμική όραση χάρη στην 
προσωπίδα Panorama. Έξυπνη κυκλοφορία του αέρα για αποφυγή του 

θαμπώματος.  Η μεγάλη διάρκεια ζωής της επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση 
εξαιρετικά ποιοτικών υλικών και στη σωστή κατασκευή. Είναι διαθέσιμη σε 

διάφορες εκδόσεις με διαφορετικά είδη σύνδεσης για τις αναπνευστικές 
συσκευές και τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα καθώς και τις αναπνευστικές 

συσκευές κλειστού κυκλώματος. Αναλυτικά: Διαθέτει σύνδεση M45x3
(EN 148 - Part 3) standard plug-in connector ESA. Δυνατότητα χρήσης με τα 

πυροσβεστικά κράνη HPS 6100, HPS 6200 και HPS 7000 της Dräger ή για χρήση 
με το κράνος πυρόσβεσης Heros της Rosenbauer.

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ

X-PLORE 8000

EN 12941  EN 12942 4740/6000  CE 

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Ιδανική για χρήση σε απαιτητικές συνθήκες που απαιτούν αξιόπιστες 
λύσεις. Η X-plore 8000 της Dräger προσφέρει νέα επίπεδα ευκολίας στο 
χρήστη για την εκτέλεση λεπτών κινήσεων, καθώς και τον υψηλότερο 

βαθμό ασφάλειας που χρειάζεται, ώστε να αφοσιωθεί στην εργασία του. 
Με βαρέος τύπου σχεδιασμό, προστατευτικές διατάξεις από καουτσούκ 

και υψηλή προστασία έναντι της εισχώρησης σκόνης και νερού από 
οποιαδήποτε κατεύθυνση (IP 65). Δύο εναλλακτικές μπαταρίες 
τελευταίας τεχνολογίας με ιόντα λιθίου παρέχουν ενέργεια για 

τουλάχιστον 4 ή 8 ώρες αντίστοιχα. Οι προστατευόμενες δίοδοι αέρα 
διασφαλίζουν ότι οι σπίθες ή το νερό που προέρχεται από το μπροστινό 

μέρος δεν θα εισέρχονται στο φίλτρο. 

X-PLORE 8000 (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ)

ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΕΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
Σειρά μακριών και κοντών κουκούλων X-plore 8000 της Dräger. Είναι 

εξαιρετικά ελαφριές, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για μεγάλες 
περιόδους χρήσης, διατηρώντας την άνεση και την ασφάλεια του 

χρήστη. Σχεδιασμένες για εφαρμογές που δεν απαιτούν επιπρόσθετη 
μηχανική προστασία της κεφαλής και των ματιών, είναι διαθέσιμες τόσο 

σε κανονικά όσο και σε αναβαθμισμένα μοντέλα.
ΚΡΑΝΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
Η σειρά καλύπτει μία ευρεία γκάμα εφαρμογών, ειδικά στον 

βιομηχανικό τομέα, όπου η προστασία της κεφαλής και των ματιών 
είναι υποχρεωτική. Παρέχοντας ενσωματωμένη προστασία και ευκολία 

στη χρήση, είναι η ιδανική επιλογή για πολύ απαιτητικές και βαριές 
συνθήκες εργασίες. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΑΣΚΕΣ



X-PLORE RD90 ΦΙΛΤΡΑ 

EN 148-1  EN 143:2007  EN 14387  CE

ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ
Ποιοτικά φίλτρα για τις μάσκες της Dräger με σύνδεση τύπου μπαγιονέτ. Συνδυάζουν 

με επιτυχία την πρακτικότητα και την άνεση στη χρήση. Για χρήση με τις μάσκες 
ημίσεος X-plore 3300 και 3500 της Dräger και με τις μάσκες ολόκληρου προσώπου 

X-plore 5500 της Dräger (σύνδεσμοι μπαγιονέτ).

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
> Φίλτρα σωματιδίων  > Φίλτρα αερίου  > Συνδυασμένα φίλτρα σωματιδίων - αερίων

Πιθανοί συνδυασμοί φίλτρων, προστατευτικών και προ-φίλτρων:
επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές και καθοδήγηση σύμφωνα με την εφαρμογή 

σας στη διεύθυνση industry@poseidonms.com

EN 143:2007  EN 14387  CE
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ΦΙΛΤΡΑ

X-PLORE RD40 ΦΙΛΤΡΑ

EN 148-1  EN 12941  EN 12942 για ειδικά φίλτρα για χρήση σε συνδυασμό
με τις συσκευές φιλτραρισμένου αέρα της Dräger  CE

Η σειρά φίλτρων X-plore Rd40 της Dräger με τυποποιημένο σπείρωμα σύνδεσης 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1 προσφέρει βέλτιστη προστασία από όλες τις 

επικίνδυνες ουσίες. Τα φίλτρα είναι ιδανικά σε ό,τι αφορά στην αντίσταση αναπνοής, 
στο μέγεθος και στην αποτελεσματικότητα και ταιριάζουν σε όλες τις μάρκες 

μασκών που διαθέτουν τη σύνδεση Rd40. Είναι συμβατά με τα μοντέλα Dräger 
X-plore 4340, Dräger X-plore 4740, Dräger X-plore 6000 και Dräger X-plore 7500.

1) Χρήση μόνο σφραγισμένο από το εργοστάσιο. Επαναχρησιμοποίηση και χρήση σε 
ενώσεις αερίων είναι απαγορευτικές.  2) Χρήση μόνο για μία φορά. Ακολουθήστε τους 

τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν.  3) Χρήση μέχρι το ανώτατο όριο 50 ωρών, σύμφωνα 
με την προδιαγραφή EN 14387.  4) Χρήση μόνο για μία φορά. Πρέπει να απορρίπτονται 

μετά τη χρήση.  5) Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν.

ΑΕΡΙΑ & ΑΤΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ 65οC ΚΑΙ ΚΑΤΩ.1

ΑΕΡΙΑ & ΑΤΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65οC.
ΑΕΡΙΑ & ΑΤΜΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Χ. ΧΛΩΡΙΟ(CI2) ΥΔΡΟΘΕΙΟ (Η2S) ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ (HCN).
ΟΞΙΝΑ ΑΕΡΙΑ & ΑΤΜΟΙ Π.Χ. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ(SO2) ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (HCI).
AΕΡΙΑ & ΑΤΜΟΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ (NH3) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ.
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO).2

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg).3

ΝΙΤΡΩΔΗ ΑΕΡΙΑ & ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ.4

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΙΩΔΙΟ & ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΙΩΔΙΟΜΕΘΑΝΙΟ.5

ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ή ΣΚΟΝΗ.

AX
A
B
E
K

CO
Hg
NO

Reaktor -P3
P

ΧΡΩΜ.ΕΝΔ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα φίλτρα της σειράς X-plore Rd90 της Dräger προστατεύουν από επικίνδυνα αέρια 
και ατμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα φίλτρα έχουν σχεδιαστεί για χρήση με 
τις μάσκες ημίσεος X-plore 4790 της Dräger.  Ωστόσο, με τον προσαρμογέα 40/90 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε μάσκα διαθέτει σύνδεση 

Rd40 σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1.

ΑΕΡΙΑ & ΑΤΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 65οC.
ΑΕΡΙΑ & ΑΤΜΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Π.Χ. ΧΛΩΡΙΟ(CI2) ΥΔΡΟΘΕΙΟ (Η2S) ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ (HCN).
ΟΞΙΝΑ ΑΕΡΙΑ & ΑΤΜΟΙ Π.Χ. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ(SO2) ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (HCI).
AΕΡΙΑ & ΑΤΜΟΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ (NH3) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ.
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg).
ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ή ΣΚΟΝΗ.

AXA
B
E
K

COHg
P

ΧΡΩΜ.ΕΝΔ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
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ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

PARAT 4700 

DIN 58647-7  EN 14387:2004 (για το φίλτρο)  CE

Η κουκούλα διαφυγής Parat 4700 της Dräger έχει δημιουργηθεί σε 
συνεργασία με τους χρήστες, εστιάζοντας στην ταχύτερη δυνατή 

διαφυγή από φωτιά. Η βελτιστοποιημένη λειτουργία και η άνεση στην 
εφαρμογή, το στιβαρό περίβλημα και το δοκιμασμένο φίλτρο ABEK P3 

διασφαλίζουν την προστασία από τοξικά βιομηχανικά αέρια, ατμούς και 
σωματίδια για τουλάχιστον 15 λεπτά. 

PARAT 7500 

EN 403:2004  DIN 58647-7  EN 14387:2004 (για το φίλτρο)  CE

Η κουκούλα διαφυγής από πυρκαγιά και βιομηχανικά περιβάλλοντα Parat 
7500 της Dräger έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τους χρήστες, 
εστιάζοντας στην ταχύτερη δυνατή διαφυγή. Η βελτιστοποιημένη 

λειτουργία και η άνεση στην εφαρμογή, το στιβαρό περίβλημα και το 
δοκιμασμένο φίλτρο ABEK CO P3 διασφαλίζουν την προστασία από τοξικά 

βιομηχανικά αέρια, αέρια που σχετίζονται με τη φωτιά, ατμούς και 
σωματίδια για τουλάχιστον 15 λεπτά. 

PARAT 5550

EN 137:2006 - type 2 
EN 403:2004 (Εγκεκριμένος συνδυασμός αναπνευστικών συσκευών)  CE 

Η Parat 5550 της Dräger είναι μία κουκούλα διαφυγής συσκευασμένη σε 
φλογοεπιβραδυντική θήκη.  Είναι ειδικά σχεδιασμένη για πυροσβεστικές 
ομάδες διάσωσης. Το βασικό πλεονέκτημά της είναι ότι έχει πιστοποιηθεί 

βάσει του προτύπου EN 137:2006, τύπος 2 μαζί με την αναπνευστική 
συσκευή της Dräger για χρήση ως ένα ενιαίο σύστημα. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύντομοι οδοί
διαφυγής, επάρκεια 

οξυγόνου / γνωστοί κίνδυνοι 
στον περιβάλλοντα αέρα

Αδυναμία διαφυγής 
προς καθαρή 
ατμόσφαιρα

Μεγάλοι οδοί διαφυγής, ανεπάρκεια 
οξυγόνου / άγνωστοι κίνδυνοι στον 

περιβάλλοντα αέρα

Αναλόγως του 
περιβάλλοντος αέρα

Φιλτράρισμα των 
τοξικών αερίων

Φιάλες υπό πίεση για 
παροχή 

αναπνεύσιμου αέρα

Το οξυγόνο παράγεται 
έπειτα από χημική 

αντίδραση

Ασφαλής περιοχή με 
αυτάρκεια καθαρού 

αέρα για ώρες/ημέρες

Κλειστού κυκλώματος Προσαρμοσμένες 
λύσεις

ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
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SAVER CF ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ
Η συσκευή διαφυγής συνεχούς ροής Saver CF της Dräger επιτρέπει την 

ασφαλή, αποτελεσματική και εύκολη διαφυγή από επικίνδυνα 
περιβάλλοντα. Ευκολοφόρετη και με πρακτικά αυτόματη λειτουργία, αυτή η 

αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης με κουκούλα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μετά από ελάχιστη εκπαίδευση. Έχει σχεδιαστεί, ώστε να 
είναι κατάλληλη για άτομα που φορούν γυαλιά ή με γενειάδα. Μπορεί να 
εξοπλιστεί με φιάλες αέρα 10 ή 15 λεπτών, παρέχοντας στο χρήστη τον 

πολύτιμο επιπρόσθετο χρόνο που χρειάζεται για να φύγει από την περιοχή 
με ασφάλεια. Διαθέσιμο σε μαλακή ή σκληρή θήκη. Διατίθενται αντιστατικά 
μοντέλα, κατάλληλα για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες (ζώνη 0 ΑΤΕΧ).

Η φλογοεπιβραδυντική κουκούλα έχει ενσωματωμένη μια μεγάλη 
οματοθυρίδα για μέγιστη περιφερειακή όραση.

EN 1146 (2005)  ISO 23269-1:2008  Lloyd's Register Certi�cate of Fire Approval   
Lloyd's Register Certi�cate of Type Approval

Εγκεκριμένο σύμφωνα με τα IMO, SOLAS Κεφάλαιο ΙΙ-2 και MED  CE

HARD CASE

SOFT CASE

SAVER PP 
Η συσκευή διαφυγής συνεχούς ροής Saver PP επιτρέπει την ασφαλή, 
αποτελεσματική και εύκολη διαφυγή από επικίνδυνα περιβάλλοντα. 

Ευκολοφόρετη και με αυτόματη λειτουργία, αυτή η αναπνευστική συσκευή 
θετικής πίεσης περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη μάσκα ολόκληρου προσώπου 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλο εξοπλισμό ασφαλείας 
όπως με προστατευτικά μέσα αυτιών ή κράνη. Μπορεί να εξοπλιστεί με φιάλες 

αέρα 10 ή 15 λεπτών, παρέχοντας στο χρήστη τον πολύτιμο επιπρόσθετο 
χρόνο που χρειάζεται για να διαφύγει από την επικίνδυνη περιοχή με ασφάλεια.  

Διαθέσιμο σε μαλακή ή σκληρή θήκη. Διατίθενται αντιστατικά μοντέλα, 
κατάλληλα για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες (ζώνη 0 ΑΤΕΧ).

EN 402:2003
ISO 23269-1:2008 (σήμανση CE). Εγκεκριμένο σύμφωνα με τα IMO SOLAS & MED

HARD CASE

SOFT CASE

PARAT 3100 / 3160

DIN 58647 - TYPE 7 για βιομηχανικές συσκευές διαφυγής  CE 0158

Η συσκευή διαφυγής με μάσκα ημίσεος Parat 3100/3160 της Dräger είναι 
εξοπλισμένη με το φίλτρο ABEK 15 για προστασία τουλάχιστον 15 λεπτών από 
πολλαπλά είδη αερίων. Η μάσκα ημίσεος με υποσιάγονο 2 σημείων φοριέται 

γρήγορα παρέχοντας άνεση στη χρήση και καλή επικοινωνία.
PARAT 3100 της Dräger - Συσκευασμένη σε μία ανθεκτική και εργονομική 

θήκη. Η μονάδα είναι μικρή σε μέγεθος και, συνεπώς, εύκολη στη μεταφορά.
PARAT 3160 της Dräger - Στεγανοποιημένη σε θήκη μεταφοράς από 
αλουμίνιο, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για τροπικά κλίματα.

PARAT 3100

PARAT 3160

PARAT 3200 / 3260

DIN 58647 - TYPE 7 για βιομηχανικές συσκευές διαφυγής  CE 0158

Η συσκευή διαφυγής με κλιπ μύτης Parat 3260 της Dräger είναι εξοπλισμένη 
με το φίλτρο ABEK 15 για προστασία τουλάχιστον 15 λεπτών από πολλαπλά 

είδη αερίων. Το κλιπ μύτης που διαθέτει διασφαλίζει ελάχιστη διαρροή.
PARAT 3200 της Dräger - Συσκευασμένη σε μία ανθεκτική και εργονομική 

θήκη. Η μονάδα είναι μικρή σε μέγεθος και, συνεπώς, εύκολη στη μεταφορά.
PARAT 3260 της Dräger - Στεγανοποιημένη σε θήκη μεταφοράς από 
αλουμίνιο, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για τροπικά κλίματα. 

PARAT 3200

PARAT 3260

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
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PAS LITE 

EN 137:2006 τύπος 2  CE

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα. Η αναπνευστική συσκευή PAS 
Lite της Dräger αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει τη θεμελιώδη ανάγκη για αυτόνομη 

παροχή αέρα σε εφαρμογές βιομηχανικής πυρόσβεσης. Το σύστημα μεταφοράς 
διαθέτει ένα πολύ ελαφρύ πλαίσιο από συνθετικό υλικό με βάση τα ανθρακονήματα 
και παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην πρόσκρουση, τη θερμότητα και τις χημικές 

ουσίες. Ο καινοτόμος σχεδιασμός της πλάτης εξασφαλίζει άριστη κατανομή του 
βάρους στους ώμους. Οι σωλήνες είναι πλήρως ενσωματωμένοι και μπορούν να 

αντικατασταθούν εύκολα και οικονομικά. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αλλάζει τη 
θέση των σωλήνων από τη μια πλευρά στην άλλη, ανάλογα με τις προσωπικές του 

προτιμήσεις. Αυτή η αυτόνομη αναπνευστική συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση 
με μονές φιάλες χαλύβδινες ή ανθρακονημάτων, χωρητικότητας 4 έως 9 λίτρων στα 
200 και 300 bar. Ενσωματώνεται εύκολα σε όλο τον εξοπλισμό της σειράς PAS Airline 

της Dräger, ενώ είναι και πλήρως συμβατή με τη σειρά μασκών ολόκληρου 
προσώπου Panorama Nova και FPS 7000 της Dräger.

PSS 3000

EN137: τύπος 2  MED και GOST  CE

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα σχεδιασμένη να προσφέρει 
άνεση στο χρήστη και προστασία σε περιβάλλον όπου ελλοχεύουν άμεσοι κινδύνοι 

για τη ζωή και την υγεία.  Η PSS 3000 είναι μία ελαφριά, εύχρηστη, αυτόνομη 
αναπνευστική συσκευή με ενίσχυση που προσφέρει εξαιρετική προστασία της 

αναπνοής και άνεση για εργασίες με μεγαλύτερη διάρκεια. Το βασικό σετ 
αποτελείται από: Πλαίσιο από συνθετικό υλικό με βάση τα ανθρακονήματα. 

Χειρολαβές για εύκολη μεταφορά. Ενσωματωμένους σωλήνες στο πλαίσιο. Ενίσχυση 
στους ώμους και στη μέση. Ιμάντα μέσης ρυθμιζόμενο στο πλάι. Ελαστικό ιμάντα 

Camlock για χρήση με χαλύβδινες φιάλες ή ανθρακονημάτων. Φωσφορίζων 
μετρητής πεπιεσμένου αέρα. Προειδοποιητική σφυρίχτρα πεπιεσμένου αέρα 

ενσωματωμένη στο μανόμετρο, στο ύψος του στήθους, αεροπνεύμονας παροχής 
αέρα κατ’ απαίτηση.

PSS 5000

EN 137:2006 τύπος 2  CE

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα. Η αυτόματη αναπνευστική 
συσκευή PSS 5000 της Dräger είναι μια υψηλής απόδοσης αναπνευστική 
συσκευή για επαγγελματίες πυροσβέστες. Συνδυάζοντας την προηγμένη 

εργονομία με ένα ευρύ φάσμα ρυθμιζόμενων προαιρετικών εξαρτημάτων, η PSS 
5000 προσφέρει άνεση και ευελιξία, καλύπτοντας τις ανάγκες των ομάδων 

άμεσης επέμβασης για αναπνευστική προστασία. Προσφέρεται με 2 επιλογές 
ιμάντα: Ο ιμάντας Dräger Standard (DS) αποτελεί μια οικονομική επιλογή για 

καθημερινή χρήση και προσφέρει μεγάλη άνεση. Ο ιμάντας Dräger Professional 
(DP) αποτελείται από υλικά με μεγάλη αντοχή στη φθορά, και παράλληλα 

προσφέρει υψηλότερα επίπεδα άνεσης.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

PAS COLT
Αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα. PAS Colt 10, 15 ή 20 λεπτών. Μία 

αναπνευστική συσκευή σύντομης διάρκειας με εργονομικό σχεδιασμό, υψηλή αντοχή 
στη χρήση, αδιάβροχη και αδιαπέραστη από χημικές ουσίες και πετρελαιοειδή. 

Ξεχωριστός, εξελιγμένος ιμάντας που θυμίζει φυσιγγιοθήκη και διατηρεί τη μορφή του.  
Με επαναχρησιμοποιούμενη φιάλη για εύκολη είσοδο σε κλειστούς χώρους. Βασικός 

εξοπλισμός με ενσωματωμένο κάλυμμα κυλίνδρου και παροχή μέσης πίεσης με 
ταχυσύνδεσμο ασφαλείας για τη σύνδεση όλων των αεροπνευμόνων παροχής αέρα 

τύπου PSS. Διατίθεται με ενσωματωμένο σύστημα Dräger PAS ASV (Automatic 
Switch-over Valve) για σύνδεση σε εξωτερική παροχή αέρα (Dräger airline). Αντίσταση 

στη θερμότητα και τη φλόγα. Όλα τα μοντέλα της σειράς PAS Colt της Dräger είναι 
κατάλληλα για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες (ζώνη 0 ATEX).

Πρότυπο EN137 - Μονάδα Εισόδου Σύντομης Διάρκειας. Μονάδες προειδοποίησης 
υψηλής πίεσης με μανόμετρο και σφυρίχτρα η οποία ηχεί σε πίεση 55 bar, τοποθετούνται στον 
καρπό για να διασφαλίσουν τον εύκολο και τακτικό έλεγχο κατά τη χρήση. Πρότυπο EN402 - 

Πεπιεσμένη Γραμμή Αέρα Έκτακτης Ανάγκης ή  Πρότυπο EN402 / EN139 - Μονάδα 
Διαφυγής με Διανεμητή Ζώνης Γραμμής Αέρα. Όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε 

συνδυασμό με τα συστήματα πεπιεσμένης γραμμής αέρα PAS AirPack 1 ή 2 της Dräger για την 
αναπνευστική συσκευή έκτακτης ανάγκης (EN402) ή για διπλή λειτουργία (EN139).  Η ένδειξη 

πίεσης είναι ενσωματωμένη στη βαλβίδα κυλίνδρου για εύκολο τακτικό έλεγχο.  CE

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
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PAS AIRPACK 1 & 2

Σχεδιασμένη με κορυφαία τεχνολογία υψηλής ποιότητας, η σειρά αναπνευστικών 
συσκευών παροχής αέρα βαρέος τύπου της Dräger είναι ιδανική για χρήση σε 

περιπτώσεις όπου απαιτείται αναπνεύσιμος αέρας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Καθαρισμός χημικών δεξαμενών, διαρροές τοξικών ουσιών ή ορισμένες εργασίες 

σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας: όλα αυτά καθίστανται ευκολότερα με τη 
χρήση της σειράς PAS AirPack της Dräger. Το PAS AirPack 1 της Dräger είναι σε 
θέση να δεχτεί έως τέσσερις φιάλες πεπιεσμένου αέρα χωρητικότητας έως 12 

λίτρων και είναι κατασκευασμένο από ατσάλι που έχει επιστρωθεί με αντιστατική 
σκόνη. Το PAS AirPack 2 της Dräger μπορεί να δεχθεί μία ή δύο φιάλες 

πεπιεσμένου αέρα χωρητικότητας έως και 50 λίτρων. Η σειρά PAS AirPack της 
Dräger συνοδεύεται στο βασικό εξοπλισμό από έναν σωλήνα μήκους 50 μέτρων, 
ο οποίος μπορεί να επεκταθεί έως τα 100 μέτρα. Το τροχήλατο σύστημα σωλήνα 

μειωτήρα προστατεύεται με κάλυμμα για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης.

OXY 3000/6000

Τα Oxy 3000/6000 της Dräger είναι αυτόνομες συσκευές παραγωγής 
οξυγόνου για αναπνευστική προστασία, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον 

αέρα του περιβάλλοντος. Είναι σχεδιασμένες για χρήση σε εφαρμογές 
όπου οι χρήστες κινδυνεύουν από δηλητηρίαση ή όπου υπάρχει 

περιορισμένο οξυγόνο. Διαθέτουν το πρωτοποριακό Safety Eye - ένα 
ευκρινές παράθυρο το οποίο παρέχει άμεση επιβεβαίωση της ετοιμότητας 
της συσκευής. Διάρκεια 30 και 60 λεπτά αντίστοιχα. 10-ετής διάρκεια ζωής 

χωρίς συντήρηση. Κατάλληλη για τις κατηγορίες θερμοκρασίας Τ1 - Τ4.

ΦΙΑΛΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Σειρά συνθετικών φιαλών σχεδιασμένη χρησιμοποιώντας κορυφαία τεχνολογία 

και προηγμένα υλικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε εφαρμογή κατά την 
οποία η αναπνευστική λειτουργία καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη.  Μέσα από τη 

συνεχή βελτίωση των προϊόντων και την επένδυση στην τεχνολογία, η Dräger 
παρέχει εξαιρετικά ελαφριές φιάλες υψηλής ποιότητας από συνθετικό υλικό με 
βάση τον άνθρακα (ανθρακονήματα). Επιπλέον, η Dräger προσφέρει μια σειρά 

από χαλύβδινες φιάλες για εφαρμογές χαμηλού κόστους, όπως η θαλάσσια 
βιομηχανία, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο κατασκευής.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

EN 139  EN 402  CE

EN 12245:2002, συνδυασμός στοιχείων B+D 
Οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση (97/23/ΕΚ)  CE 

DIN EN 13794   Έγκριση Ανθρακωρυχείων Αυστραλίας
Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Πιθανολογική Ανάλυση Ασφάλειας (PSA) (89/686/EK)

NIOSH (42 CR Μέρος 84) για Oxy 6000
SANS 10338-2009 για Oxy 6000  CE 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΦΕΚ 2434 / 2014) 
Αναπνευστική συσκευή πλήρως εναρμονισμένη με το ΦΕΚ 2434/2014 

αποτελούμενη από: Αναπνευστική συσκευή με ενσωματωμένο μανόμετρο 
και αεροπνεύμονα Dräger PAS® Lite. Εφεδρική διάταξη για παροχή 

αεροπνεύμονα & μάσκας ολόκληρου προσώπου.  Προσωπίδα πανοραμική 
ολόκληρου προσώπου χρήστη - (Panorama Nova EPDM-PC-P). Προσωπίδα 

πανοραμική ολόκληρου προσώπου διάσωσης - (Panorama Nova RA PC). 
Εφεδρικό αεροπνεύμονα θετικής πίεσης. Φιάλη αέρα χωρητικότητας

6 L / 300 bar. Δύο (2) θήκες για προστασία των προσωπίδων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ



EN14126  ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Το πρότυπο αυτό ορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής των 
ρούχων προστασίας πολλών χρήσεων και περιορισμένης χρήσης, τα 
οποία παρέχουν προστασία κατά των μολυσματικών παραγόντων. 
Όταν συνδυάζεται με τις προδιαγραφές των ρούχων προστασίας κατά 
των χημικών προϊόντων, προστίθεται το γράμμα Β πίσω από τον τύπο 
του ρουχισμού.
Παραδείγματα: ΤΥΠΟΣ 6-B / ΤΥΠΟΣ 5-B / ΤΥΠΟΣ 4-B / ΤΥΠΟΣ 3-B

EN13034  ΤΥΠΟΣ 6  ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Απαιτήσεις σχετικές με ενδύματα χημικής προστασίας που παρέχουν 
περιορισμένη προστασία έναντι υγρών χημικών προϊόντων (εξοπλισμός 
τύπου 6), όπου περιλαμβάνονται είδη ένδυσης που προστατεύουν μόνο 
ορισμένα τμήματα του σώματος (Τύπος PB [6]). Το πρότυπο αυτό 
καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που σχετίζονται με ενδύματα χημικής 
προστασίας περιορισμένης χρήσης ή επαναλαμβανόμενης χρήσης με 
παροχή περιορισμένης προστασίας. Τα ενδύματα χημικής προστασίας 
περιορισμένης χρήσης σχεδιάζονται για χρήση σε πιθανή έκθεση σε 
ελαφρές αναθυμιάσεις, σε αερολύματα υγρά ή υπό χαμηλή πίεση, σε 
ελαφρές κηλίδες ενάντια στα οποία δεν είναι απαραίτητη η πλήρης 
παρεμπόδιση της διαπότισης από τα υγρά (σε μοριακό επίπεδο).

EN13982-1  ΤΥΠΟΣ 5  ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
Απαιτήσεις απόδοσης ενδυμάτων προστασίας ενάντια σε χημικά 

προϊόντα που παρέχουν προστασία σε όλο το σώμα ενάντια σε στερεά 
σωματίδια που μεταφέρονται από τον αέρα (ενδύματα τύπου 5). Το 
πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ενδύματα χημικής 
προστασίας που είναι ανθεκτικά στη διείσδυση στερεών σωματιδίων που 
αιωρούνται (τύπος 5). Τα ενδύματα αυτά προστατεύουν όλο το σώμα, για 
παράδειγμα τον κορμό, τους βραχίονες και τα πόδια, όπως για παράδειγμα 
με συνδυασμούς ενός ή δύο ενδυμάτων, με ή χωρίς κουκούλα ή 
προστασία ματιών, με ή χωρίς προστασία του άκρου ποδός.

EN14605  ΤΥΠΟΣ 4 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΤΥΠΟΣ 3 ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Απαιτήσεις σχετικές με ενδύματα χημικής προστασίας των οποίων τα 
στοιχεία συνένωσης μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του ενδύματος 
είναι στεγανά για τα υγρά (τύπος 3) ή τις αναθυμιάσεις (τύπος 4), όπου 
περιλαμβάνονται είδη ένδυσης που προστατεύουν μόνο ορισμένα 
τμήματα του σώματος (Τύποι PB [3] και PB [4]). Το πρότυπο αυτό 
καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για περιπτώσεις περιορισμένης 
χρήσης ή επαναχρησιμοποίησης ενδυμάτων χημικής προστασίας των 
ακόλουθων τύπων:
> Ενδύματα προστασίας όλου του σώματος εξοπλισμένα με ενώσεις 
στεγανές για τα υγρά ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του ενδύματος 
(Τύπος 3: ενδύματα στεγανά στα υγρά).
> Ενδύματα προστασίας όλου του σώματος εξοπλισμένα με ενώσεις 
στεγανές για τις αναθυμιάσεις ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του 
ενδύματος (Τύπος 4: ενδύματα αδιάβροχα στις αναθυμιάσεις).
Σημείωση: Παλαιότερα τα πρότυπα αυτά ονομάζονταν EN1512 
(Τύπος 4) και EN1511 (Τύπος 3) αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ
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ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

CPS 7900/7800

Επαναχρησιμοποιούμενη στολή προστασίας έναντι χημικών 
ουσιών (βαρέας χρήσης), κορυφαίας ποιότητας, για μέγιστη 

προστασία υπό ακραίες συνθήκες. Κατασκευασμένη από υλικό 
D-mex πέντε στρώσεων με μεγάλη μηχανική και χημική 

προστασία. Διατίθεται σε δυο τύπους (Τύπου 1a & Τύπου1b). 
Συμπληρώνεται με μία ευρεία γκάμα αξεσουάρ που την 
προσαρμόζουν στις δικές σας ανάγκες, δίνοντάς σας ένα 

μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογών όπως: βάση για μανόμετρο, 
ρυθμιστή ύψους, αντιθαμβωτική ζελατίνα (Τύπου a), σύνδεσμο 

D-Connect, βαλβίδα σταθερής πίεσης PT, 120l ή Air-Connect.
Χρόνος ζωής: 15 χρόνια.

EN 943 part 1 & 2 (Type 1a/1b)
EN 1073-1 & 1073-2 (Type 1b)  EN 14126 (Type 1b)

EN 14593-1 & EN 14594 (Type 1b)
BS 8467 (Type 1b)  NFPA 1991(Type 1a)

SOLAS II-2, Reg.19 (Type 1a/1b)  vfdb 0810 (Type 1a)
ISO 16602(Type 1a)

BS 8467 (χακί ένοπλες δυνάμεις/Type 1b)  CE

ΧΡΩΜΑΤΑ:
Μπλέ, Πορτοκαλί,

Λαδί, Χακί
ΜΕΓΕΘΗ:

S, M, L , XL, XXL

DRAGER ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ 

CPS 7900

CPS 7800

CPS 5900

CPS 5800

CPS 6900

CPS 6800

SPC 3800

PROTEC PLUS TF

PROTEC PLUS TC

SPC 2400 PVC

WORKSTAR FLEXOTHANE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ : SCBA

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : F / SCBA

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ : SCBA

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : F / SCBA

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ : SCBA

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : F / SCBA

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : F / SCBA

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : WO / F/ SCBA 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : WO / F/ SCBA 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : WO / F/ SCBA 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ : WO / F/ SCBA 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑ / ΣΤΕΡΕΑ ΓΝΩΣΤΑ ΑΕΡΙΑ ΑΓΝΩΣΤΑ  ΑΕΡΙΑ  ΜΗΧΑΝ. ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ
Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ / Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

(Π.Χ. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) / ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

F= FILTER  , SBCA = SELF CONTAINED BREATHING APPARATUS  , WO = NO BREATHING APPARATUS
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

CPS 6900/6800

Επαναχρησιμοποιούμενη στολή προστασίας έναντι χημικών 
ουσιών (αερίων, υγρών, σωματιδίων). Διαθέτει υψηλή μηχανική 

αντοχή και ελαστικότητα. Είναι κατασκευασμένη από υλικό Umex 
για μεγάλη χημική προστασία. Ιδανική για χρήση σε εργασίες με 

χλωρίνη, αμμωνία και λάδια. Κατάλληλη για χαμηλές 
συγκεντρώσεις οξέων και αλκαλικών. Η εξαιρετική ευελιξία του 

υλικού την καθιστά ιδανική για χειρισμό κρυογόνων υλικών και για 
εργασία σε ψυχρά περιβάλλοντα. Διατίθεται σε δυο τύπους (Τύπου 

1a & Τύπου1b). Συμπληρώνεται με μία ευρεία γκάμα αξεσουάρ 
που την προσαρμόζουν στις δικές σας ανάγκες, δίνοντάς σας ένα 

μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογών, όπως: βάση για μανόμετρο, 
ρυθμιστή ύψους, αντιθαμβωτική ζελατίνα (Τύπου 1a), σύνδεσμο 

D-Connect, βαλβίδα σταθερής πίεσης PT, 120l ή Air-Connect. 
Χρόνος ζωής: 10 χρόνια.

ΧΡΩΜΑΤΑ:
Μπλέ, Πορτοκαλί

ΜΕΓΕΘΗ:
S, M, L , XL, XXL

EN 943-1:2002  EN 1073-1:1998 / EN 1073-2:2002
EN 14126:2003  EN 14593-1:2005  EN 14594:2005 

(for CPS 6800)  ISO 16602:2007  SOLAS , EU 
requirements for gas-tight protection suits for 

industrial applications  CE

SPC 3800

Ολόσωμη στολή μίας χρήσης για προστασία έναντι χημικών 
ουσιών (υγρών και σωματιδίων). Διατίθεται σε τύπο1b, 

κατασκευασμένη από υλικό Tychem F. Ιδανική για χρήση στη 
ναυτιλία. Με ελαστική κουκούλα που σφίγγει γύρω από το 

πρόσωπο και φερμουάρ διπλής επικάλυψης στο πίσω μέρος. 
Φοριέται άνετα σε συνδυασμό με μάσκα ολόκληρου προσώπου, 

αναπνευστική συσκευή ή εξωτερικό σύστημα παροχής αέρα.

ΧΡΩΜΑΤΑ:
Γκρι, Πορτοκαλί

ΜΕΓΕΘΗ:
S, Μ, L, XL, XXL, XXXL 

EN 14605 (type 3 & 4)  EN 13982-1 (Type 5)
EN 13034 (Type 6)  EN 1073-2  EN 1149-1

EN 14126  SOLA II-2 , Reg. 19  CE

CPS 5900/5800

Περιορισμένης χρήσης στολή προστασίας έναντι χημικών ουσιών. 
Προσφέρει προστασία έναντι: (αερίων, υγρών και σωματιδίων). Για 
χρήση σε συνήθεις εργασίες καθαρισμού δεξαμενών, συντήρησης 
και επισκευών. Κατασκευασμένη από υλικό Zytron 500, μαλακό και 

ιδανικό για εργασία, προσφέρει στο χρήστη μεγάλη ευελιξία 
κινήσεων και άνεση. Διατίθεται σε δυο τύπους (Τύπου 1a & Τύπου

1b). Χρόνος ζωής: 10 χρόνια. Αναγκαία η παράλληλη χρήση 
προστατευτικών υποδημάτων.

ΧΡΩΜΑ:
Πορτοκαλί
ΜΕΓΕΘΗ:

M, L , XL, XXL

EN 943-1:2002 EU  EN 943-2:2002 (ET)
 SOLAS II-2  Reg. 19  ISO 16602:2007 I (Type 1b)

NFPA 1994: 2007 US (Type 1a)  CE
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PROTECT PLUS TC/TF

Απλού τύπου ολόσωμη στολή μιας χρήσης για προστασία 
έναντι πιτσιλισμάτων. Ιδανική για εργασίες καθαρισμού και 
πλυσίματος. Με φερμουάρ και αυτοκόλλητη ταινία. Υλικό 

κατασκευής Tychem, κατηγοριοποιημένο για προστασία τύπων 
3, 4, 5 & 6. Φοριέται άνετα σε συνδυασμό με μάσκα ολόκληρου 

προσώπου, αναπνευστική συσκευή ή εξωτερικό σύστημα 
παροχής αέρα.

ΧΡΩΜΑΤΑ: Κίτρινο, Πορτοκαλί
ΜΕΓΕΘΗ: Μ, L, XL, XXL

EN 14126, αντιστατική σύμφωνα
με το EN 1149-1  CE

SPC 2400 PVC

Επαναχρησιμοποιούμενη στολή προστασίας ανθεκτική 
στη μηχανική καταπόνηση και με μεγάλη ελαστικότητα. 

Αδιάβροχη ακόμα και σε υψηλή πίεση νερού. 
Προσφέρει προστασία σε χαμηλές συγκεντρώσεις 

οξέων και αλκαλικών. 

ΧΡΩΜΑ: Κίτρινο EN 466 Type 3  CE 

WORKSTAR FLEXOTHANE

Επαναχρησιμοποιούμενη στολή προστασίας από 
ελαφρύ και μαλακό υλικό, διαπερατό από υδρατμούς. 

Ανθεκτική σε στιγμιαία επαφή με κρυογόνα υλικά. 
Καλό επίπεδο προστασίας έναντι πετρελαίου, λαδιού, 

καυσίμων και σκόνης.

ΧΡΩΜΑ: Πορτοκαλί/Γκρι EN 465 Type 4  CE

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ



ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ 
ΥΛΙΚΟ: ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα συστήματα σταματήματος των αλεξίπτωτων αποτελούνται από 
διαφορετικά προϊόντα που προσαρμόζονται στους συνακόλουθους 
κινδύνους. Αυτά τα προϊόντα (συσκευή ασφάλειας των αναρτήσεων, 
αλεξίπτωτο ασφαλείας, συστήματα διατήρησης της λειτουργίας, 
απορροφητές ενέργειας, αλεξίπτωτο αυτόματης επαναφοράς, 
αξεσουάρ) διέπονται από την Οδηγία 89/686/ΕΟΚ και τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Όλα τα σχετικά με την προστασία κατά των πτώσεων από ύψος 
υπόκεινται σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα βρείτε, κατωτέρω, μια 
περιληπτική παρουσίαση κάθε προτύπου.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

EN363 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ
Σύνολο του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού έναντι των πτώσεων
από ύψος που ενώνονται μεταξύ τους και έχουν στόχο το σταμάτημα της
πτώσης. Ένα σύστημα πέδησης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα σύ-
στημα αναρτήσεων και ένα αλεξίπτωτο.

EN364 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
Περιγράφει τις μεθόδους δοκιμών των διαφορετικών ΜΑΠ έναντι των 
πτώσεων από ύψος, καθώς και την ονομασία των δοκιμών.

EN365 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗ
Περιγραφή των σημάνσεων που πρέπει να υπάρχουν πάνω στα ΜΑΠ 
έναντι των πτώσεων από ύψος, καθώς και των πληροφοριών που πρέπει 
να φαίνονται στα εγχειρίδια χρήσεως.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

EN361 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
Μηχανισμός συγκράτησης του σώματος σχεδιασμένος για να σταματάει

τις πτώσεις. Η συσκευή αναρτήσεων μπορεί να αποτελείται από ιμάντες, 
πόρπες και άλλα στοιχεία συνδυασμένα και προσαρμοσμένα με τον 
κατάλληλο τρόπο πάνω στο σώμα του ατόμου έτσι ώστε να το 
συγκρατεί κατά τη διάρκεια της πτώσης και μετά το σταμάτημα αυτής.

EN353-1 + CNB VG11.073 ΚΙΝΗΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΑΝΩ ΣΕ 
ΑΚΑΜΠΤΟ Υ ΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύστημα αποτελούμενο από κινητό ατομικό αλεξίπτωτο με αυτόματη 
πέδηση εγγυημένη από το άκαμπτο υποστήριγμα ασφαλείας (ράγα, 
καλώδιο κ.ο.κ.)  Ένα στοιχείο απόσβεσης της ενέργειας μπορεί να 
ενσωματωθεί στο σύνολο.

EN353-2 ΚΙΝΗΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύστημα αποτελούμενο από κινητό ατομικό αλεξίπτωτο με αυτόματη 
πέδηση εγγυημένη από το άκαμπτο υποστήριγμα ασφαλείας (ράγα, 
καλώδιο κ.ο.κ.)  Ένα στοιχείο απόσβεσης της ενέργειας μπορεί να 
ενσωματωθεί στο σύνολο.

EN355 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συστατικό ενός συστήματος πέδησης των πτώσεων που διασφαλίζει το
σταμάτημα της πτώσης από ύψος με κάθε ασφάλεια, ελαττώνοντας το
σοκ της πρόσκρουσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν προσαρτήσουμε ένα ηνίο σε έναν
απορροφητή ενέργειας, το ολικό μήκος του συνόλου της διάταξης δεν
πρέπει να ξεπερνάει τα 2 m.

EN360 ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
Αλεξίπτωτο με ένα σύστημα αυτόματης πέδησης και ένα αυτόματο σύ-
στημα διάτασης και επαναφοράς του αρμού. Ένα στοιχείο διάχυσης της
ενέργειας μπορεί να ενσωματωθεί στο αλεξίπτωτο.

EN362 ΣΥΝΔΕΤΕΣ
Στοιχείο σύνδεσης ή συστατικό ενός συστήματος. Ο συνδέτης μπορεί να
είναι ένα αυτόματο άγκιστρο ή ένας γάντζος.
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ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

P-01

Ιμάντας ασφαλείας με ραχιαίο σημείο στήριξης / 
αγκύρωσης κατά της πτώσης. Κούμπωμα με δυνατότητα 

αυξομείωσης. Κοινή αυξομείωση για ώμους και πόδια.

ΜΕΓΕΘΗ: M-XL 650gr, XXL 660gr CE  EN 361

P-02

Ιμάντας ασφαλείας με ραχιαίο σημείο στήριξης / αγκύρωσης 
κατά της πτώσης και ζώνη ασφαλείας. Πολλαπλά κλιπ 

κουμπώματος και αυξομείωσης. Πλαϊνό σημείο σύνδεσης. Κοινή 
αυξομείωση για ώμους και πόδια.

ΜΕΓΕΘΗ: M-XL 1080gr, XXL 1180gr CE  EN 361

P-20

Ιμάντας ασφαλείας με ραχιαίο σημείο στήριξης / αγκύρωσης 
κατά της πτώσης και ζώνη ασφαλείας. Πολλαπλά κλιπ 

κουμπώματος και αυξομείωσης. Επιπλέον ασφάλεια με 
αυτόματα κλιπ. Σημείο σύνδεσης για πλευρική θέση. 

Ξεχωριστή αυξομείωση για ώμους και πόδια.

ΜΕΓΕΘΗ: M-XL 1350gr, XXL 1450gr CE  EN 361 EN 358

EN354 ΑΡΜΟΣ
Στοιχεία σύνδεσης ή συστατικό ενός συστήματος. Ένας αρμός μπορεί να
είναι από σκοινί με συνθετικές ίνες, από μεταλλικό σκοινί, από ιμάντα ή
αλυσίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας αρμός χωρίς απορροφητή ενέργειας δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιείται σαν σύστημα πέδησης των πτώσεων.

EN358 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ένα σύστημα στήριξης κατά την εργασία αποτελείται από συστατικά 
(ζώνη και αρμός στήριξης κατά την εργασία) ενωμένα μεταξύ τους για να 
σχηματίζουν έναν πλήρη εξοπλισμό.

EN813 ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ

EN1891 ΣΧΟΙΝΙΑ ΠΛΕΧΤΑ, ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ (ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ)

EN12841 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ
Σχοινένια διάταξη για στήριξη κατά τη διάρκεια της εργασίας.

EN1496 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Διάταξη διάσωσης με ανύψωση.

EN567 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΠΙΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για τους αναστολείς.

EN12275 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΛΠΙΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για τους συνδέσμους.

EN12278 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΠΙΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής για τους αναστολείς.

EN341 ΜΑΠ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΨΟΣ
Καταβατήρες.

EN795 2012 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
Τμήμα ενός συστήματος προστασίας από την πτώση που επιτρέπει
την πρόσδεση της διάταξης ανακοπής της πτώσης στη δομή.
ΤΥΠΟΣ A Διάταξη αγκύρωσης με ένα ή περισσότερα σταθερά σημεία
αγκύρωσης που χρειάζονται μια δομική αγκύρωση.
ΤΥΠΟΣ B Διάταξη αγκύρωσης με ένα ή περισσότερα σταθερά σημεία
αγκύρωσης που δεν χρειάζονται μια δομική αγκύρωση.
ΤΥΠΟΣ C Διάταξη αγκύρωσης με χρήση ενός εύκαμπτου
υποστηρίγματος ασφαλείας με μια μέγιστη απόκλιση 15°.
ΤΥΠΟΣ D Διάταξη αγκύρωσης με χρήση ενός άκαμπτου
υποστηρίγματος ασφαλείας με μια μέγιστη απόκλιση 15°.
ΤΥΠΟΣ E Διάταξη αγκύρωσης προοριζόμενη για χρήση πάνω σε
κεκλιμένες επιφάνειες έως ένα μέγιστο 5°.

ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

EN1498 ΙΜΑΝΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Οδηγία 2006/42/ΕΚ για τις μηχανές ή τους εξοπλισμούς που
έχουν μια κινητή λειτουργία.
Οδηγία 94/9/ΕΚ για τις μηχανές που προορίζονται για χρήση σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

EN13463-1 ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ
Προδιαγραφές και βασικές μέθοδοι (ανάλυση των κινδύνων).

EN13463-5 ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ
Προστασία μέσω της ασφάλειας κατασκευής "c" σχετική στα κύρια 
μηχανικά όργανα: Αρμοί, πλατύσκαλα, γρανάζια, ιμάντες, αλυσίδες 
αμπραγιάζ, φρένα, συζεύξεις, ιμάντες μεταφοράς. Καθορίζει τις 
απαιτήσεις που πρόκειται να γίνουν σεβαστές και που αφορούν το 
σχεδιασμό και τις οδηγίες συντήρησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΒΜ + LE 101 

Απορροφητής ενέργειας ΑΒΜ με ελαστικό ιμάντα 
ασφαλείας LE 101. Μέγιστο μήκος: 2μ. 

συμπεριλαμβανομένων των γάντζων. (Διαθέσιμα και 
άλλα μήκη κατόπιν ζήτησης). Υλικό: Πολυαμίδη.

CE  ΕΝ 354  ΕΝ 355

CR 200 steel cable retractor

Χαλύβδινος ανακόπτης πτώσης με κρίκο από ανοξείδωτο 
ατσάλι και γαλβανιζέ σύρμα Ø 4mm. Πλαστικό περίβλημα. 

Διαθέσιμα μήκη σύρματος: 6m, 10m, 12m, 15m.
Βάρος: 5,10kg, 5,30kg, 5,90kg, 6,10kg αντίστοιχα.

Διαστάσεις: 208 x 85 x 280mm. Μέγιστο βάρος: 140kg.

CE  EN 360

ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΠΤΩΣΕΩΣ

ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

MOD. 60-D 

Ζώνη Ασφαλείας για εργασία σε ηλεκτρικά δίκτυα. 
Κατασκευή από ύφασμα πολυεστέρα 45mm με δύο 

σημεία στήριξης. Τα δύο πλευρικά σημεία αγκίστρωσης 
κατανέμουν το βάρος ομοιόμορφα και προσφέρουν 

άνεση. Πλατιά ημίσκληρη ζώνη στη μέση με διάτρητο 
υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Όλα τα 

κουμπώματα είναι ηλεκτρομονωτικά. 

CE  EN 358

MOD. 25-CN 

Κατάλληλη για προστασία από πτώση σε επικίνδυνες 
εργασίες. Μαλακό υλικό στη μέση που αφήνει το δέρμα να 

αναπνέει. Δύο σημεία στήριξης. Διαθέσιμος και ιμάντας. 

CE  EN 358

MOD. 24-C AT 

Κατάλληλη για προστασία από πτώση σε επικίνδυνες 
εργασίες. Μαλακό υλικό στη μέση που αφήνει το δέρμα να 

αναπνέει. Δύο σημεία στήριξης και δύο κρίκοι στήριξης 
εργαλείων. Διαθέσιμος και ιμάντας αυξομείωσης. 

CE  EN 358
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ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΡΙΠΟΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜ-11

Το τρίποδο ασφαλείας ΤΜ-11 προφυλάσσει από την 
πτώση, ενώ χρησιμοποιείται ως φορητό σημείο 

αγκύρωσης. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ανακόπτες 
πτώσης. Τα τηλεσκοπικά του πόδια επιτρέπουν την 

προσαρμογή του ύψους. Η χρήση γίνεται από 1 άτομο 
κάθε φορά. Ύψος: 179-290cm. Διάμετρος απόστασης 

ποδιών: 147-232cm. Ανώτατο βάρος φόρτωσης: 1000kg.  
Βάρος: 43kg.

CE  EN 795 class B 

ΙΜ 200

Κινητή μονάδα αγκίστρωσης. Υλικό: γαλβανιζέ τσίγκος. 
Κατάλληλο για ταυτόχρονη χρήση 2 ατόμων. 

Βάρος μονάδας: 25,5kg.  Συνολικό βάρος: 374kg.

CE  ΕΝ 795 Ε

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ
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ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

PAC 8000
 Ο στιβαρός σχεδιασμός, οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης του αισθητήρα και μια ισχυρή 
μπαταρία εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια για έως και δύο χρόνια με καθημερινή 24

ωρη χρήση χωρίς ουσιαστικά καθόλου συντήρηση. (Εξαιρείται η χρήση του 
αισθητήρα Ο2  όπου η διάρκεια της μπαταρίας είναι για 12 μήνες). Μπορεί και 

λειτουργεί υπό ακραίες καιρικές σύνθηκες, από -40˚C (για λιγότερο από 1 ώρα) μέχρι 
και +55˚C. Εύκολη αντικατάσταση εξωτερικού φίλτρου σε περίπτωση φθοράς. Έχει 
πιστοποίηση ΙΡ68 κατά της πτώσης, αντοχή σε χημικές ουσίες και έκθεση σε νερό. 

Διαθέτει 360  ̊οπτική ένδειξη ειδοποίησης.

cCSAus CSA 16.70055575 Class I, Zone 0, A/Ex ia IIC T4 Ga Temp Code T4 –40°C ≤ Ta ≤ 
+55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)  ATEX SIRA 16 ATEX 2362 I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
–40°C ≤ Ta ≤ +55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)  IECEx IECEx CSA 16.0054 Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 

Ga –40°C ≤ Ta ≤ +55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)

PAC 6500
To Dräger Pac 6500 είναι η +C4 νέα προσωπική συσκευή ανίχνευσης μονού αερίου, ο 
νέος αξιόπιστος σύντροφός σας κάτω από δύσκολες συνθήκες καθώς διαθέτει όλα τα 

πλεονεκτήματα του 6000 ενώ η διάρκεια ζωής του δεν περιορίζεται. Η προσωπική 
συσκευή ανίχνευσης αερίων μετρά CO, H2S, SO2 ή O2 γρήγορα και με ακρίβεια. Οι 

γρήγοροι χρόνοι απόκρισης του αισθητήρα και μια ισχυρή μπαταρία διασφαλίζουν 
επίσης την ασφάλεια της συσκευής. Επίσης διαθέτει σύστημα εγγραφής 

συγκεντρώσεων αερίων και γεγονότων με ώρα και ημερομηνία. Διαθέτει ρύθμιση TWA 
(Time Weighted Average), συναγερμό για καθημερινή έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες 
εντός 8ώρου, και STEL (Short Time Exposure Limit) συναγερμό για μέσο όρο έκθεσης 

σε επικίνδυνες ουσίες εντός 15 λεπτών.  Καταγράφει τις μέγιστες  τιμές συγκεντρώσεων. 
Διαθέτει επιλογή για αυτόματο έλεγχο ορθής λειτουργίας (bump/function test). 

Διαθέτει μια ισχυρή μπαταρία διάρκειας έως και δύο χρόνια με καθημερινή 24ωρη 
χρήση. (Εξαιρείται η χρήση του αισθητήρα Ο2 όπου η διάρ+C4κεια της μπαταρίας είναι 

για 12 μήνες). Μπορεί και λειτουργεί υπό ακραίες καιρικές σύνθηκες από -40˚C (για 
λιγότερο από 1 ώρα) μέχρι και +55˚C. Εύκολη αντικατάσταση εξωτερικού φίλτρου σε 

περίπτωση φθοράς. Έχει πιστοποίηση ΙΡ68 κατά της πτώσης, αντοχή σε χημικές ουσίες 
και έκθεσης σε νερό. Διαθέτει 360  ̊οπτική ένδειξη ειδοποίησης.

cCSAus CSA 16.70055575 Class I, Zone 0, A/Ex ia IIC T4 Ga Temp Code T4 –40°C ≤ Ta ≤ 
+55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)  ATEX SIRA 16 ATEX 2362 I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
–40°C ≤ Ta ≤ +55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)  IECEx IECEx CSA 16.0054 Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 

Ga –40°C ≤ Ta ≤ +55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)

PAC 6000
Το Dräger Pac 6000 είναι η νέα προσωπική συσκευή ανίχνευσης μονού αερίου μίας 

χρήσης, που μπορεί και μετρά αξιόπιστα και με ακρίβεια τα CO, H2S, SO2 ή O2, ακόμη και 
στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο στιβαρός σχεδιασμός, οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης του 

αισθητήρα και μια ισχυρή μπαταρία εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια για έως και δύο 
χρόνια με καθημερινή 24ωρη χρήση χωρίς ουσιαστικά καθόλου συντήρηση. (Εξαιρείται 

η χρήση του αισθητήρα Ο2 όπου η διάρκεια της μπαταρίας είναι για 12 μήνες). Μπορεί και 
λειτουργεί υπό ακραίες καιρικές σύνθηκες από -40˚C (για λιγότερο από 1 ώρα) μέχρι και 

+55˚C. Εύκολη αντικατάσταση εξωτερικού φίλτρου σε περίπτωση φθοράς. Έχει 
πιστοποίηση ΙΡ68 κατά της πτώσης, αντοχή σε χημικές ουσίες και έκθεση σε νερό. 

Διαθέτει 360  ̊οπτική ένδειξη ειδοποίησης.

cCSAus CSA 16.70055575 Class I, Zone 0, A/Ex ia IIC T4 Ga Temp Code T4 –40°C ≤ Ta ≤ 
+55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)  ATEX SIRA 16 ATEX 2362 I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
–40°C ≤ Ta ≤ +55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)  IECEx IECEx CSA 16.0054 Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 

Ga –40°C ≤ Ta ≤ +55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

X-AM 2500
Το Dräger X-am 2500 είναι ένα ελαφρύ, στιβαρό και αδιάβροχο όργανο 

ανίχνευσης 1-4 αερίων, σχεδιασμένο για να πληροί υψηλές προδιαγραφές. Έχει 
τη δυνατότητα να φέρει ταυτόχρονα έναν καταλυτικό αισθητήρα Ex-sensor και 

τρεις ηλεκτροχημικούς. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει με αξιοπιστία τη 
μέτρηση οξυγόνου, εκρηκτικών ουσιών, καθώς επίσης και τοξικών αερίων 

όπως τα: CO, H2S, SO2 and NO2 . Για τη βέλτιστη κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών 
κάθε χρήστη, το X-am 2500 συναρμολογείται με αισθητήρες ακριβώς πριν την 

τελική παράδοση. Διαθέτει σύστημα εγγραφής συγκεντρώσεων αερίων και 
γεγονότων με ώρα και ημερομηνία. Μπορεί και λειτουργεί υπό ακραίες καιρικές 
σύνθηκες, από -20˚C μέχρι και +50˚C.  Έχει πιστοποίηση ΙΡ67 κατά της πτώσης, 

αντοχή σε σκόνη και έκθεση σε νερό.  

ATEX I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T3 Ga, I M2 Ex d ia I Mb, II 2G Ex d ia IIC T4/T3 Gb, Performance 
approval to: EN 50104(2002) + A1 (2004) O2 , EN 45544 CO & H2S, 

EN 60079-29-1:2007 Methane to nonane EN 50271:2001 Software and documentation  CSA 
(Canada & USA) Class I Div. 1 Group A, B, C, D T.-Code T4/T3 , A/Ex ia IIC T3/Ga, A/Ex d ia IIC 

T4/T3/Gb  IECEx Ex ia I Ma, Ex ia IIC T3 Ga, Ex d ia I Mb, Ex d ia IIC T4/T3 Gb  CE mark 
Electromagnetic Compatibility (Directive 2004/108/EC); ATEX (Directive 94/9/EC)  MED  Marine 

Equipment Directive (Directive 96/98/EC)

X-AM 5000
Το Dräger X-am 5000 είναι ένα ελαφρύ, στιβαρό και αδιάβροχο όργανο 

ανίχνευσης 1-5 αερίων, σχεδιασμένο για να πληροί υψηλές προδιαγραφές. Μπορεί 
να εξοπλιστεί ταυτόχρονα με έναν καταλυτικό αισθητήρα Ex-sensor και τρεις 

ηλεκτροχημικούς. Σε συνδυασμό με τον διπλό ηλεκτροχημικό αισθητήρα CO/H2S 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταυτόχρονη μέτρηση έως και 5 αερίων. Με αυτό τον 

τρόπο εξασφαλίζει με αξιοπιστία τη μέτρηση οξυγόνου, εκρηκτικών ουσιών, 
καθώς επίσης και τοξικών αερίων. Μετρά επιπλέον Cl2 , CO2 , H2S LC, HCN, NH3 , NO, 
ΝΟ2, OV, OV-A, PH3 , SO2 , CO. Για τη βέλτιστη κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε 

χρήστη, το X-am 5000 συναρμολογείται με αισθητήρες ακριβώς πριν την τελική 
παράδοση. Διαθέτει σύστημα εγγραφής συγκεντρώσεων αερίων και γεγονότων 
με ώρα και ημερομηνία. Μπορεί και λειτουργεί υπό ακραίες καιρικές σύνθηκες, 
από -20˚C μέχρι και +50˚C.  Έχει πιστοποίηση ΙΡ67 κατά της πτώσης, αντοχή σε 

σκόνη και έκθεση σε νερό.  

ATEX I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T3 Ga, I M2 Ex d ia I Mb, II 2G Ex d
ia IIC T4 / T3 Gb, Performance approval to: EN 50104 (2002) + A1 (2004) O2, 

EN 45544 CO & H2S, EN 60079-29-1:2007 Methane to nonane, EN 50271:2010 Software and 
documentation  CSA  CSA Class I, Div. 1 Group A, B, C, D T.-Code T4 / T3  IECEx  Ex ia I, Ex ia IIC T3, 
Ex d ia I, Ex d ia IIC T4/T3  CE mark  Electromagnetic compatibility Directive 2004 / 108 / EG; EN , 

50270:2006  MED  Marine Equipment Directive 96 / 98 / EC  MSHA  

PAC 8500
Η συσκευή ανίχνευσης ενός αερίου Dräger Pac 8500 είναι η  νέα προσωπική συσκευή 

ανίχνευσης μονού αερίου και είναι ένα αξιόπιστο και ακριβές όργανο ακόμα και στις πιο 
δύσκολες συνθήκες. Η συσκευή μπορεί να είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα CO με 

αντιστάθμιση υδρογόνου ή με διπλό αισθητήρα Dräger. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να 
μετρήσετε ταυτόχρονα δύο αέρια: είτε H2S με CO είτε O2 με CO. Επίσης διαθέτει σύστημα 

εγγραφής συγκεντρώσεων αερίων και γεγονότων με ώρα και ημερομηνία. Διαθέτει 
ρύθμιση TWA (Time Weighted Average), συναγερμό για καθημερινή έκθεση σε 

επικίνδυνες ουσίες εντός 8ώρου, και STEL (Short Time Exposure Limit) συναγερμό για 
μέσο όρο έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες εντός 15 λεπτών. Καταγράφει τις μέγιστες τιμές 
συγκεντρώσεων. Διαθέτει επιλογή για αυτόματο έλεγχο ορθής λειτουργίας (bump/func-
tion test). Διαθέτει μια ισχυρή μπαταρία διάρκειας έως και δύο χρόνια με καθημερινή 24
ωρη χρήση. (Εξαιρείται η χρήση του αισθητήρα Ο2 και των διπλών αισθητήρων  όπου η 
διάρκεια της μπαταρίας είναι για 12 μήνες). Μπορεί και λειτουργεί υπό ακραίες καιρικές 
σύνθηκες, από -40˚C (για λιγότερο από 1 ώρα) μέχρι και +55˚C. Εύκολη αντικατάσταση 
εξωτερικού φίλτρου σε περίπτωση φθοράς. Έχει πιστοποίηση ΙΡ68 κατά της πτώσης, 

αντοχής σε χημικές ουσίες και έκθεση σε νερό. Διαθέτει 360  ̊οπτική ένδειξη ειδοποίησης.

cCSAus CSA 16.70055575 Class I, Zone 0, A/Ex ia IIC T4 Ga Temp Code T4 –40°C ≤ Ta ≤ 
+55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)  ATEX SIRA 16 ATEX 2362 I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
–40°C ≤ Ta ≤ +55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)  IECEx IECEx CSA 16.0054 Ex ia I Ma Ex ia IIC T4 

Ga –40°C ≤ Ta ≤ +55°C (–40°F ≤ Ta ≤ +131°F)
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X-AM 5600

Το Dräger X-am 5600 είναι ένα ελαφρύ, στιβαρό και αδιάβροχο όργανο 
ανίχνευσης 1-6 αερίων.  Μπορεί να εξοπλιστεί με έναν IR (υπέρυθρο) 

αισθητήρα Ex-sensor (για να μετράει EX ή CO2 ή και τα δύο μαζί) και τρεις 
ηλεκτροχημικούς. Σε συνδυασμό με τον διπλό ηλεκτροχημικό αισθητήρα  

CO/H2S μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταυτόχρονη μέτρηση έως και 6 αερίων. 
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει με αξιοπιστία τη μέτρηση οξυγόνου, 

εκρηκτικών ουσιών, καθώς επίσης και τοξικών αερίων. Μετρά επιπλέον Cl2 , CO2 

, H2S LC, HCN, NH3 , NO, ΝΟ2, OV, OV-A, PH3 , SO2 , CO. Για τη βέλτιστη κάλυψη 
των ιδιαίτερων αναγκών κάθε χρήστη, το X-am 5600 συναρμολογείται με 

αισθητήρες ακριβώς πριν την τελική παράδοση. Διαθέτει σύστημα εγγραφής 
συγκεντρώσεων αερίων και γεγονότων με ώρα και ημερομηνία. Μπορεί και 
λειτουργεί υπό ακραίες καιρικές σύνθηκες, από -20˚C μέχρι και +50˚C.  Έχει 
πιστοποίηση ΙΡ67 κατά της πτώσης, αντοχή σε σκόνη και έκθεση σε νερό.  

ATEX  I M1 Ex ia I Ma , II 1G Ex ia IIC T4/T3 Ga  Measurement performance certi�cate  
EN 50104 (2002) + A1 (2004) O2 , EN 45544 CO, CO2 and H2S , EN 60079-29-1:2007 

Methane, Propane, Nonane , EN 50271:2001 Software and documentation , IEC  Ex ia l 
Ma, Ex ia llC T4/T3 Ga for MQG 01**  MED  Marine Equipment Directive 96/98/EC

CSA C US  Div.1, Class I, Groups A,B,C,D T4/T3 , A/Ex ia IIC T4/T3 /Ga

X-AM 8000

Η μέτρηση της καθαρότητας του περιβάλλοντος χώρου δεν ήταν ποτέ τόσο 
εύκολη και βολική. Το Dräger X-am 8000 είναι μια νέα συσκευή ανίχνευσης 
που μπορεί να μετράει μέχρι επτά τοξικά και εύφλεκτα αέρια, ατμούς και 
οξυγόνο ταυτόχρονα -είτε σε λειτουργία με τη χρήση της αντλίας είτε σε 

λειτουργία διάχυσης (difusion). Ο καινοτόμος σχεδιασμός σήμανσης και οι 
εύχρηστες λειτουργίες εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια σε όλη τη διαδικασία 

χρήσης του. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη,  συνδεσιμότητα bluetooth και 
εσωτερική αντλία με δυνατότητα μέτρησης μέχρι τα 45 μέτρα βάθος. Μπορεί 

να εξοπλιστεί με 1 καταλυτικό αισθητήρα και μέχρι με 3 ηλεκτροχημικους, 
ορισμένοι εκ των οποίων διπλοί, και να ανιχνεύει υδρογονάνθρακες, Cl2, CO2, 

H2S LC, HCN, Ο2, H2S, CO, NH3, NO2, OV, OV-A, PH3, SO2, CO. Μπορεί να 
λειτουργεί υπό ακραίες καιρικές σύνθηκες από -20˚C μέχρι και +50˚C.  Έχει 
πιστοποίηση ΙΡ67 κατά της πτώσης, αντοχή σε σκόνη και έκθεση σε νερό.

ATEX / IECEx   I M1, II 1G Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga   Metrological approval 
pending   cCSAus (Please contact us regarding Class I, Zone 0, AEx da ia IIC T4 Ga 

availability.) C22.2 No. 152, ANSI-ISA 12.13.01:2000   MED / DNV GL  CE

NEW EXTERNAL PUMP X-AM
Η αντλία Dräger X-am είναι μια εξωτερική αντλία, βάρους 200gr για τους 

φορητούς ανιχνευτές αερίων Dräger X-am 2500, 5000 και 5600 - σχεδιασμένη για 
μέτρηση καθαρότητας της ατμόσφαιρας σε κλειστούς χώρους, όπως για 

παράδειγμα σε δεξαμενές και σωληνώσεις. Η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα 
όταν είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή X-am που λειτουργεί. Η αλλαγή από τη 

λειτουργία της αντλίας στη λειτουργία διάχυσης (difusion) είναι γρήγορη και 
εύκολη. Διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για χρήση 

διάρκειας μέχρι 20 ωρών με μια φόρτιση. Μπορεί και λειτουργεί υπό ακραίες 
καιρικές σύνθηκες από -20˚C μέχρι και +55˚C. Διαθέτει πιστοποίηση ΙΡ67 κατά 

της σκόνης και του νερού.  Με τη χρήση της αντλίας μπορούν να 
πραγματοποιήθούν μετρήσεις μέχρι και τα 45 μέτρα βάθος.

c_CSA_us   ATEX/IECEx (Zone 0 T4 and M1)  DNV-GL  CE
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X-ZONE 5500 
Το Dräger X-zone 5500 μετατρέπει τα ατομικά όργανα ανίχνευσης αερίων X-am 
5000, 5100 και 5600 σε συσκευές ανίχνευσης ολόκληρων περιοχών. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση έως και 6 αερίων και επεκτείνει απεριόριστα το 

εύρος της ζώνης μέτρησης αερίων (area monitoring), καθώς μπορεί να συνδεθεί 
ασύρματα με άλλες 16 συσκευές, δημιουργώντας ένα μεγάλο δίκτυο 

προστασίας. Με τη χρήση του X-ZONE com έχετε τη δυνατότητα αυτόματης 
αποστολής SMS και email σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού από 
ανίχνευση αερίου. Το πλήρες σετ περιλαμβάνει: Το Dräger X-zone 5500. 

Αξεσουάρ φόρτισης. Optional radio-communication “o�“. 

ATEX  I M1 Ex ia I Ma, II 1G Ex ia IIC T3 Ga, II 2G Ex ia d IIC T4 Gb  IECEx  Ex ia IIC T3 
Ga, Ex ia d IIC T4 Gb, Ex ia I Ma  CSA/US  Class I, zone 0, A/Ex ia IIC T3 /Ga, Class I, 

zone 1, A/Ex ia d IIC T4 /Gb  CE

X-PID 9000/9500
Η συσκευή επιλεκτικής μέτρησης αερίων Dräger X-Pid είναι ιδανική για 

χειριστές που θέλουν συχνά να ανιχνεύσουν επικίνδυνες τοξικές ουσίες σε 
πολύ σύντομο χρόνο (max 30sec). Το βενζόλιο (benzene), το βουταδιένιο 

(butadiene) και άλλες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) είναι καρκινογόνες 
ακόμη και στις μικρότερες συγκεντρώσεις. H επιλεκτική μέτρηση είναι 

απαραίτητη επειδή συχνά υπάρχουν και άλλα αέρια και ατμοί στην περιοχή 
που πραγματοποιούνται οι μετρήσεις. Η συσκευή μέτρησης αερίων X-pid μας 

επιτρέπει σύντομες δοκιμές και αποτελέσματα εργαστηριακής ποιότητας. 

ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga   CE Marking RED (Directive 
2014/53/EU)   ATEX (Directive 2014/34/EU)   RoHS (Directive 2011/65/EUSensors 
10.6 eV PID   Measuring range 0 to 125 ppm isobutylene response    Detection 

limit 0.01 ppm    Resolution 0.01 ppm (display with three figures)

X-DOCK 5300/6000/6300
H συσκευή X-dock είναι μια καινοτόμα αυτόματη συσκευή πραγματοποίησης 

καθημερινών ελέγχων (Bump Test/Function Test) καθώς και βαθμονόμησης των 
συσκευών ανίχνευσης. Με τη συσκευή αυτή επιτυγχάνετε μεγάλη 

εξοικονόμηση στην κατανάλωση των αερίων και το χρόνο πραγματοποίησης 
των ελέγχων αυτών, ενώ εξασφαλίζετε μεγάλη αξιοπιστία αποτελέσματος. 

Λειτουργεί με οθόνη αφής και μπορούν να συνδεθούν για βαθμονόμηση από 3 
μέχρι 6 φιάλες αερίων (ανάλογα με το μοντελο X-dock). Μπορεί να φέρει μέχρι 
10 θέσεις ανιχνευτων (αναλόγως του μοντέλου) και κάθε θέση να αποτελεί και 
βάση φόρτισης της συσκευής. Μπορεί να δεχτεί τις συσκευές Pac (all series), 

X-am 2/5xx/8000 είτε της ίδιας σειράς είτε συνδυασμό συσκευών. 

BUMP TEST STATION 
Το Bump Test Station της Dräger είναι μια απλή στη χρήση συσκευή για την 

πραγματοποίηση των καθημερινών ελέγχων των συσκευών ανίχνευσης (Bump 
Test/ Function Test). Επιπρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χειροκίνητη 
βαθμονόμηση των συσκευών ανίχνευσης (Manual Calibration). Διατίθεται σε 3 

μοντέλα ανάλογα με τον τύπο του ανιχνευτή για τον οποίο προορίζεται.

X-AM 3500
Η μέτρηση της καθαρότητας του περιβάλλοντος χώρου δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη 

και βολική. Το Dräger X-am 3500 είναι μια νέα πιο compact συσκευή που μετράει μέχρι 
4 τοξικά, εύφλεκτα αέρια, και οξυγόνο ταυτόχρονα - είτε σε λειτουργία με τη χρήση της 

αντλίας, είτε σε λειτουργία διάχυσης (difusion). Ο καινοτόμος σχεδιασμός σήμανσης 
και οι εύχρηστες λειτουργίες εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια σε όλη τη διαδικασία 

χρήσης του. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη και εσωτερική αντλία με δυνατότητα μέτρησης 
μέχρι τα 45 μέτρα βάθος. Μπορεί να εξοπλιστεί με 1 καταλυτικό αισθητήρα και  με έως 
3 ηλεκτροχημικους, και μπορεί να ανιχνεύει υδρογονάνθρακες, Ο2, CO, H2S, SO2 and 
NO2. Μπορεί και λειτουργεί υπό ακραίες καιρικές σύνθηκες από -20˚C μέχρι και +50˚C.  

Έχει πιστοποίηση ΙΡ67 κατά της πτώσης, αντοχή σε σκόνη και έκθεση σε νερό.
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

X-ACT 5000 
Η X-act 5000 είναι η αυτόματη αντλία της Dräger. Σε συνδυασμό με τα φιαλίδια 

Dräger (short-term και sampling tubes) είναι κατάλληλη για τη μέτρηση ή 
δειγματοληψία αερίων και ατμών. Είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και εύκολη στη 
χρήση χάρη στην αυτόματη παραμετροποίηση της εκάστοτε μέτρησης που 
βασίζεται στη δυνατότητα σκαναρίσματος του barcode που φέρει το κάθε 

φιαλίδιο. Για δειγματοληψίες και μετρήσεις εξ αποστάσεως μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με σωλήνα επέκτασης 1m, 3m, 10m, 15m και 30m.

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia I Ma
I M 1 / II 1G
Steering Wheel approval 96/98 EC
Class I, Div. 1, Group A, B, C, D
Class II, Div. 1, Group F, G
5 °C ≤ Ta ≤ + 40 °C Temp. Code T4 Ex ia
Class I, Div. 1, Group A, B, C, D
Class II, Div. 1, Group F, G
5 °C ≤ Ta ≤ + 40 °C Temp. Code T4 Ex ia
Ex ia IIC T4 Ga
CE-mark according to 2004/108/EC and 94/9/EC

ATEX

MED
UL

cUL

IECEx
CE-mark

1)Subject to alteration

ACCURO
Η αντλία χειρός Dräger Accuro είναι κατάλληλη για γρήγορη μέτρηση και 

δειγματοληψία ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Λειτουργεί σε 
συνδυασμό με τα φιαλίδια της Dräger (short-term and sampling tubes) και 

είναι εύκολη στη χρήση με το ένα χέρι. Περιλαμβάνει αξεσουάρ για το 
άνοιγμα των φιαλιδίων Τube opener Dräger TO 7000. Για δειγματοληψίες 

και μετρήσεις εξ αποστάσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σωλήνα 
επέκτασης 1m, 3m, 10m και 15m.

ATEX approval: BVS 04 ATEX H 068 , CE

TUBES 
Δοκιμασμένα και ελεγμένα ένα εκατομμύριο φορές: Τα φιαλίδια της 

Dräger (short-term και sampling tubes) είναι αποδεδειγμένα μία 
οικονομική και αξιόπιστη μέθοδος για τη μέτρηση αερίων. Τα γυάλινα 

αυτά φιαλίδια αντιδρούν χημικά σε συγκεκριμένες ενώσεις 
αλλάζοντας χρώμα και δίνοντας άμεσα τα αποτελέσματα της 

μέτρησης. Η μεγάλη ποικιλία τους δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα 
μέτρησης άνω των 500 διαφορετικών αερίων και η δειγματοληψία 

συνήθως διαρκεί από 5 δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά.

AEROTEST SYSTEMS
Τα συστήματα Aerotest της Dräger χρησιμοποιούνται για την ανάλυση 
αερίων υπό πίεση, όπως π.χ. αναπνεύσιμου αέρα, βιομηχανικού αέρα, 

ιατρικών αερίων ή διοξειδίου του άνθρακα. Ο χρόνος μέτρησης έως και 
7 συγκεντρώσεων παράλληλα είναι μόλις 5 λεπτά. 

AEROTEST SIMULTAN HP 
Το Aerotest Simultan HP της Dräger χρησιμοποιείται συγκεκριμένα για 
τη μέτρηση ποιότητας του αναπνεύσιμου αέρα που διοχετεύεται μέσω 

συστήματος υψηλής πίεσης (κομπρεσέρ ή φιάλης υπό πίεση). Παρέχει τη 
δυνατότητα ταυτόχρονης ή ανεξάρτητης μέτρησης των διαφόρων 

τιμών, ενώ μέσα σε 5 λεπτά δίνει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας. Όλα 
τα μέρη του σετ παρέχονται σε έτοιμη βαλίτσα.



ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
Οι σταθεροί ανιχνευτές τοξικών αερίων και οξυγόνου της Dräger, με 

πλήθος μοντέλων που μπορούν να καλύψουν από τις πιο απλές κτιριακές 
εφαρμογές μέχρι τις πιο απαιτητικές βιομηχανίες, συνδυάζουν την αντοχή 
κατασκευής με την καινοτομία των ψηφιακών σημάτων Modbus, Fieldbus, 

HART και PROFIBUS που τα καθιστά συμβατά με τα περισσότερα 
συστήματα ελέγχου. Η γκάμα των αισθητήρων μπορεί να ανιχνεύσει πάνω 

από 100 αέρια με εύρος θερμοκρασίας από -40°C έως +65°C. Οι 
ανιχνευτές έχουν  τη δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων, 

συγκεντρώσεων αερίων και γεγονότων με ώρα και ημερομηνία, ενώ 
διαθέτουν αισθητήρες με ενσωματωμένη μνήμη που τους δίνει τη 

δυνατότητα για εύκολη αφαίρεση και τοποθέτησή τους (plug & play).

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
Οι σταθεροί καταλυτικοί ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων της Dräger, με 

πλήθος μοντέλων που μπορούν να καλύψουν από τις πιο απλές κτιριακές 
εφαρμογές μέχρι τις πιο απαιτητικές βιομηχανίες, συνδυάζουν την αντοχή 
κατασκευής με την καινοτομία των ψηφιακών σημάτων Modbus, Fieldbus, 

HART και PROFIBUS που τα καθιστά συμβατά με τα περισσότερα 
συστήματα ελέγχου. Η καινοτόμος είσοδος αερίου επιτρέπει στον 

αισθητήρα να ανταποκρίνεται στο αέριο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι 
ανιχνευτές έχουν τη δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων, 

συγκεντρώσεων αερίων και γεγονότων με ώρα και ημερομηνία, ενώ 
διαθέτουν αισθητήρες με ενσωματωμένη μνήμη που τους δίνει τη 

δυνατότητα για εύκολη αφαίρεση και τοποθέτησή τους (plug & play).
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ & CO2

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
Οι σταθεροί υπέρυθροι ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων και διοξειδίου του 

άνθρακα της Dräger, με πλήθος μοντέλων που καλύπτουν από τις πιο απλές 
κτιριακές εφαρμογές μέχρι τις πιο απαιτητικές βιομηχανίες, συνδυάζουν την 

αντοχή κατασκευής με την καινοτομία των ψηφιακών σημάτων Modbus, 
Fieldbus, HART και PROFIBUS που τα καθιστά συμβατά με τα περισσότερα 

συστήματα ελέγχου. Η καινοτόμος τεχνολογία επιτρέπει στον αισθητήρα να 
ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις μετρήσεις σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. 

Οι ανιχνευτές έχουν τη δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων, 
συγκεντρώσεων αερίων και γεγονότων με ώρα και ημερομηνία.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΦΛΟΓΑΣ

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ
Οι κάμερες ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων και φλόγας της 
Dräger, ανιχνεύουν τοξικά αέρια υδρογονανθράκων, περιεκτικότητα 

υδρογονανθράκων με βάση την εκρηκτικότητα, αμμωνία και φλόγα και 
καλύπτουν πλήρως τις απαιτητικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Συνδυάζουν την αντοχή κατασκευής με την καινοτομία των ψηφιακών 
σημάτων Modbus, Fieldbus, HART και PROFIBUS που τα καθιστά συμβατά 

με τα περισσότερα συστήματα ελέγχου. Με τεχνολογίες ανίχνευσης 
υπεριωδών (UV) και υπέρυθρων (IR) ακτίνων και εγχρώμων απεικονήσεων, 

μπορούν και ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις μετρήσεις χωρίς να 
επηρεάζονται από συνθήκες περιβάλλοντος ή άλλους παράγοντες.

Οι ανιχνευτές έχουν τη δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων, 
συγκεντρώσεων αερίων και γεγονότων με ώρα και ημερομηνία.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΛΚΟΟΛ & ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Οι ελεγκτες σταθερών συστημάτων της Drager εξειδικεύονται στην επιτήρηση 
των μετρήσεων των ανιχνευτών έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να 

καταγράφουν δεδομένα, σφάλματα και συγκεντρώσεις των μετρούμενων 
αερίων με ώρα και ημερομηνία. Οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα με 

ενσωματωμένες επαφές ρελέ να πραγματοποιούν τον αυτοματισμό που απαιτεί 
η εγκατάσταση για την έγκαιρη αντίδραση σε περιπτώσεις συναγερμού.

ALCOTEST 3000
Το Alcotest 3000 λειτουργεί με έναν υπερευαίσθητο 

αισθητήρα που μετρά ακόμη και τις πιο μικρές συγκεντρώσεις 
αλκοόλ.  Λειτουργεί με το πάτημα ενός κουμπιού, είναι 

εργονομικό, ελαφρύ ενώ η θήκη μεταφοράς χωράει 
ικανοποιητικό αριθμό ακροστομίων.

CE marking , Directive 89/336/EEC  EN 60068-2-6  EN 60068-2-29  CE  

ALCOTEST 5820

Το Alcotest 5820 της Dräger επιτρέπει στον επαγγελματία χρήστη να κάνει 
έλεγχο της αναπνοής για αλκοόλ με ταχύτητα και ακρίβεια. Η τεχνολογία 

μέτρησης αυτής της μικρής και φιλικής στη χρήση συσκευής έχει αποδειχθεί 
περισσότερες από 200.000 φορές παγκοσμίως.Το σετ περιλαμβάνει τη 

συσκευή μέτρησης Dräger Alcotest 5820, θήκη μεταφοράς, 3 ακροστόμια, 
ιμάντα χειρολαβής και οδηγίες χρήσης.

CE marking   2014/30/EU (electromagnetic compatibility)
EN 60068-2-27  EN 60068-2-6  EN 60068-2-64

ALCOTEST 5510

Το Alcotest 5510 προσφέρει γρήγορη και με ακρίβεια ανάλυση 
αλκοόλ στην αναπνοή. Είναι μικρό και φιλικό προς τον χρήστη. 

Χάρη σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων παραμέτρων είναι σε θέση να 
προσαρμόζεται για διαφορετικούς διεθνείς κανονισμούς. Ασφαλές 
και εύκολο στη χρήση με αυτόματη διαδικασία δειγματοληψίας και 

βαθμονόμησης και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Directive 89/336/EC  EN 15964  CE

ALCOTEST 5000
Το Dräger Alcotest 5000 είναι μια επαγγελματική συσκευή ανίχνευσης 

παρουσίας ή μη αλκοόλης στην αναπνοή και όχι ανάλυσης 
συγκέντρωσης. Ο αισθητήρας υψηλής ταχύτητας σας επιτρέπει να 

εκτελέσετε πολλές δοκιμές σε χρόνο μηδέν. Η ειδική χοάνη στην οποία 
φυσάει εξ αποστάσεως ο χρήστης μειώνει τον κίνδυνο επιστροφής του 

εκπνεόμενου αέρα σε αυτή, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Με τον 
τρόπο αυτό δεν χρειάζεται αλλαγή χοάνης και η ταχύτητα των μετρησεων 

μπορεί να φτάσει τις 12 ανά λεπτό. 

EMC Directive  EN 60068-2-27  EN 60068-2-6  EN 60068-2-64

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

DRUGCHECK 3000
Το Dräger DrugCheck 3000 ανιχνεύει μέσα σε λίγα λεπτά την πρόσφατη χρήση 
συγκεκριμένων ναρκωτικών ουσιών όπως κοκαΐνης, οπιούχων, αμφεταμινών, 
μεθαμφεταμινών και κάνναβης. Χρησιμοποιεί δείγμα σάλιου, είναι μικρό και 

οικονομικό. Δεν περιέχει ηλεκτρικά μέρη, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για 
χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Εντός Ε.Ε. φέρει άδεια φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με οδηγία 
98/79/EC IVD (in vitro diagnostic medical devices) 

Εκτός Ε.Ε. για μη ιατρική χρήση (non-medical use (Non-IVD)  CE

DRUGTEST 5000
Το σύστημα DrugTest 5000 της Dräger χρησιμοποιείται για την ανίχνευση 

ποσότητας ναρκωτικών λαμβάνοντας δείγμα σάλιου (αντί ούρων ή αίματος). 
Αποτελείται από τη συσκευή ανάλυσης δείγματος και τα ανταλλακτικά λήψης. 
Με το DrugTest 5000 μπορείτε να ανιχνεύσετε μέχρι και 8 ναρκωτικές ουσίες 

όπως κάνναβη, αμφεταμίνες, μεθαμφεταμίνες, κοκαΐνη και οπιούχα. Τα 
αποτελέσματα βγαίνουν αμέσως και μπορούν να αποθηκευθούν στην ίδια τη 

συσκευή ανάλυσης, να εκτυπωθούν μέσω του Dräger Mobile Printer ή να 
μεταφερθούν με τη χρήση USB συσκευής. Κατάλληλο και για κινητή μονάδα. 

ALCOTEST 6820
Ειδικά σχεδιασμένο για τα όργανα της τάξης το Dräger Alcotest 6820 

προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη ανάλυση αποτελεσμάτων όταν κάθε 
δευτερόλεπτο μετράει. Χάρη στο ανθεκτικό υλικό κατασκευής του 

ανταπεξέρχεται άριστα σε περιβάλλοντα με αυξημένη υγρασία ή κρύο 
(κλάση IP 54). Λειτουργεί με το πάτημα ενός κουμπιού και κρατά αρχείο 

έως και 5000 μετρήσεων. Δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων. 
Δυνατότητα εκτύπωσης αποτελέσματος σε συνδυασμό με τον Dräger 

Mobile Printer (PBT/EBT).

Directive 89/336/EEC  EN 15964 , IP 54  CE

ALCOTEST 8610

Το Dräger Alcotest 8610 είναι ένα πλήρες σετ μετρήσεων αλκοόλ που 
περιλαμβάνει το αλκοολόμετρο Alcotest 7510 και τον εκτυπωτή Dräger 

Mobile Printer. Είναι εγκεκριμένο από τον NHTSA (National Highway Tra�c 
Safety Administration) των ΗΠΑ. Έχει δυνατότητα καταγραφής της 

ακριβούς τοποθεσίας διεξαγωγής του τεστ.

Approved by NHTSA  CE

ALCOTEST 7510
Καινοτόμα συσκευή αλκοτέστ. Μικρή σε μέγεθος και στιβαρή έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για χρήση από την αστυνομία. Χάρη στον υψηλό βαθμό ακρίβειας των 

αποτελεσμάτων, οι μετρήσεις της μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά 
στοιχεία. Κατάλληλη και για χρήση στη βιομηχανία και τη ναυτιλία. Προσφέρει 

ολοκληρωμένη διαχείριση των αποτελεσμάτων και πολύ μεγάλη μνήμη 
(δυνατότητα εκτύπωσης ή μεταφοράς σε PC) ενώ προσαρμόζεται εύκολα στους 
διαφορετικούς κανονισμούς κάθε χώρας. Συμβατό με τεχνολογία GPS και Li-Ion. 

Είναι το πρώτο σύστημα χειρός με διεθνή έγκριση OIML R126.

Directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility)  RoHs Compliance
EN 60068-2-6  EN 60068-2-29  CE marking
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ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

UCF 6000
Εύκολη στη χρήση και εξελιγμένη τεχνολογικά η θερμική κάμερα Dräger UCF 6000 

έχει εξαιρετική ποιότητα εικόνας (160 x 120 pixel) ακόμα και στις πιο αντίξοες 
συνθήκες. Έχει γρήγορη ανταπόκριση και είναι κατάλληλη για πυροσβεστικά 

σώματα και διασώστες. Η λειτουργία της μπορεί να γίνει με το ένα χέρι. Διαθέτει:
Ενσωματωμένο δείκτη laser.  Δυνατότητα φωτογραφίας (snapshot) κατά τη 

λειτουργία. Ανθεκτική θήκη (class IP 67). Μπαταρία λιθίου με διάρκεια έως 4 ώρες. 
Δυνατότητα επιτόπου μεταφοράς της εικόνας σε PC.

NFPA 1801:2010 (pending approval) , CE

UCF 8000
Υψηλής αντοχής θερμική κάμερα με εξαιρετική ανάλυση εικόνας  (384 x 288 pixel 
και ενσωματωμένο 2 x zoom). Η Dräger UCF 8000 είναι αντιεκρηκτική και γι’ αυτό 
το λόγο κατάλληλη για εκρηκτικές ατμόσφαιρες (ATEX Zone 1). Η λειτουργία της 
μπορεί να γίνει με το ένα χέρι. Διαθέτει: Ενσωματωμένο δείκτη laser. Ανθεκτική 

θήκη (class IP 67). Δυνατότητα φωτογραφίας (snapshot) κατά τη λειτουργία. 
Μπαταρία λιθίου με διάρκεια έως 4 ώρες. Δυνατότητα επιτόπου μεταφοράς της 

εικόνας σε PC. Δυνατότητα καταγραφής βίντεο, ήχου και φωτογραφιών.

NPFA 1801-2013 , CE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ
UCF 6000 UCF 8000

160×120p

47°/32°/62°

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3

384×288p

57°/41°/74°

Ανάλυση / Resolution

Ευρή Πεδίο Ορατότητας / Large Field Of View (horizontal/vertical/diagonal) 

Λειτουργία Βίντεο & Φωτογραφίας (Θερμική Εικόνα) / Film And Photo Function (Thermal Image)

Κατάλληλη Για Χρήση Σε Εκρηκτικά Περιβάλλοντα Atex Zone 1 / Approved Use In Explosive Atmosphere

Δείκτης Laser / Laser Pointer  

Λειτουργία Snapshot / Snapshot Function

Ενισχυμένη Ανάλυση / Extended Dynamic Range

Γρήγορο Κλείστρο / Quick Shutter

Αυξομείωση Φωτεινότητας / Adaptive Display Brightness

Θερμικό Scan / Thermal Scan

Scan Plus

Εύκολη Χρήση Με Το Ένα Χέρι / One-hand Operation

Έγκριση Nfpa / Optional Nfpa Approval 

Εναλλαγή Λειτουργιών / Application Switch

+

3

8

IR
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

HPS 3500
HPS 4500
HPS 7000
X-PECT 8110
X-PECT 8120 
X-PECT 8310
X-PECT 8320
X-PECT 8330
X-PECT 8340
X-PECT 8515
X-PECT 8520

1

6
6
7
5
5
5
5
5
5
5
6

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

FPS 7000 
OXY 3000/6000
PANORAMA NOVA (ΚΑΝ.)
PANORAMA NOVA (ΘΕΤ.)
PARAT 3100 / 3160
PARAT 3200 / 3260
PARAT 4700 
PARAT 5550
PARAT 7500 
PAS AIRPACK 1 & 2
PAS COLT
PAS LITE 
PSS 3000
PSS 5000
SAVER CF
SAVER PP
X-PLORE 1310
X-PLORE 1320
X-PLORE 1350
X-PLORE 1710
X-PLORE 1730
X-PLORE 2100
X-PLORE 3300
X-PLORE 3500
X-PLORE 4740 & 4790
X-PLORE 5500
X-PLORE 6000
X-PLORE 8000
X-PLORE 8000 (ΚΕΦΑΛΗΣ)
ΑΝΑΠΝ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΕΚ
ΦΙΛΤΡΑ X-PLORE RD40
ΦΙΛΤΡΑ X-PLORE RD90  
ΦΙΑΛΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ

2

11
17
11
12
15
15
14
14
14
17
16
16
16
16
15
15

9
9
9
9
9

10
10
10
10
11
11
12
12
17
13
13
17
13

3

19
20
20
20
21
21
21

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

CPS 7900/7800
CPS 6900/6800
CPS 5900/5800
CPS 3800
PROTECT PLUS TC/TF
SPC 2400 PVC
WORKSTAR FLEXOTHANE



4

24
24
25
24
24
24
23
23
23
25

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΤΩΣΗΣ

ΑΒΜ + LE 101 
CR 200 steel cable retractor
ΙΜ 200
MOD. 24-C AT 
MOD. 25-CN 
MOD. 60-D 
P-01
P-02
P-20
ΤΜ-11

5

30
30
32
32
32
32
33
33
33
29
33
33
28
26
26
26
27
30
34
34
30
27
29
27
28
29

28
29
29
31

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ACCURO PUMP
AEROTEST SYSTEMS
ALCOTEST 3000
ALCOTEST 5000
ALCOTEST 5510
ALCOTEST 5820
ALCOTEST 6820
ALCOTEST 7510
ALCOTEST 8610
BUMB TEST STATION
DRUGCHECK 3000
DRUGTEST 5000
NEW EXTERNAL PUMP
PAC 6000
PAC 6500
PAC 8000
PAC 8500
TUBES
UCF 6000
UCF 8000
X-ACT 5000 
X-AM 2500
X-AM 3500
X-AM 5000
X-AM 5600
X-DOCK 5300/
/6000/6300
X-AM 8000
X-ZONE 5500
X-PID 9000/9500 
ΣΤΑΘΕΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ANIXNEYΣΗΣ 
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