
Dräger Pac® 5500
Thiết Bị Phát Hiện Đơn Khí

Với đặc tính của thiết bị đo đơn khí là thời gian sử dụng dài, Dräger
Pac® 5500, không hạn chế về thời gian sử dụng, và rất lý tưởng để phục
vụ việc theo dõi cá nhân và phát hiện nhanh và chính xác khí CO, H2S
hoặc oxy.
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Kẹp kiểu cá sấu kẹp chặt
Dễ kẹp, như kẹp vào quần áo

Duy nhất một đầu cấp khí
Cấp khí từ phía trên và từ  

mặt trước

Lớp vỏ cứng cáp
Rất thích hợp cho các môi trường 
khắc nghiệt

Hiển thị nồng độ rõ ràng, 
không bằng ngôn ngữ  

(bằng hình ảnh)
Hiển thị tất cả các thông tin 
quan trọng trong nháy mắt

Báo động 360°
Quan sát từ mọi phía dễ dàng

Ký hiệu cảm biến
Ký hiệu loại cảm biến theo màu  
sắc và bằng chữ
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Thích hợp sử dụng cho các môi trường công nghiệp khắc nghiệt

Dräger thiết kế Pac 5500 đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu công nghiệp khắt khe. Lớp vỏ cao su chịu va đập
giúp bảo vệ đáng tin cậy chống lại các ảnh hưởng cơ học bên ngoài và các hóa chất ăn mòn. Thiết bị này đáp
ứng các yêu cầu của IP 68.

Màn hình lớn không hiển thị ngôn ngữ

Màn hình LCD lớn đặc biệt thân thiện với người dùng, và hiển thị và nồng độ khí và đơn vị đo khí. Cũng có
thể kích hoạt hiển thị trạng thái của thiết bị. Trong trường hợp này, màn hình chỉ hiển thị nồng độ khi vượt quá
ngưỡng báo động đã được cấu hình. Ánh sáng nền bổ sung đảm bảo luôn đọc được các thông tin hiển thị trên
màn hình.

Công nghệ cảm biến đáng tin cậy với chi phí vận hành thấp

Dräger Pac 5500 được trang bị công nghệ cảm biến Dräger XXS. Những cảm biến sáng tạo mới này mang đến
hiệu suất rất cao, với thời gian phản ứng nhanh chóng chỉ trong mười giây. Cảm biến XXS cũng có thời gian sử
dụng dài, trên bốn năm bao gồm cảm biến oxy, vì thế có chi phí vận hành thấp.

Khoảng thời gian hiệu chuẩn dài

Cảm biến Dräger XXS rất ổn định và chỉ cần hiệu chuẩn hai năm một lần.

Bộ ghi sự kiện ghi được 60 sự kiện

Dräger Pac 5500 có thể lưu trữ lên đến 60 sự kiện, kèm theo ngày và thời gian. Các sự kiện như kích hoạt và
khử hoạt tính, cảnh báo rò khí hoặc hết pin, chế độ báo lỗi, điều chỉnh cấu hình, v.v. có thể tải vào máy tính
thông qua giao diện hồng ngoại, và sau đó có thể được phân tích chi tiết.

Kiểm tra chức năng nhanh

Phải tiến hành các kiểm tra chức năng thường xuyên theo quy định để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động hoàn
hảo. Sử dụng Thiết bị kiểm tra Dräger Bump Test Station hiệu quả về chi phí, có thể thực hiện các kiểm tra này
chỉ trong một vài giây.

An toàn trong mọi tình huống

Cảm biến này được định vị chắc chắn trong thiết bị để có thể lấy khí từ cả phía trên và phía trước của thiết bị.
Ngay cả khi đặt thiết bị trong túi, hoặc khi cổng lấy khí vô tình bị che lấp, vẫn đảm bảo các số liệu đo đáng tin
cậy.
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Sự khác biệt đơn giản của các thiết bị

Pac 5500 được trang bị lớp giấy bạc bảo vệ bàn phím theo tiêu chuẩn. Các phoi này có màu sắc khác nhau
giúp người dùng phân biệt được các thiết bị và do đó có thể đo khí dễ dàng và đặc biệt là đo được từ xa. Quý vị
có thể lựa chọn lá nhôm màu trực tiếp trong đơn đặt hàng.

Các thành phần hệ thống
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DrägerSensor XXS

Cảm biến nhỏ - bước tiến khổng lồ trong tương lai: Dòng sản phẩm
DrägerSensor XXS mới đặc biệt nhỏ gọn, và thậm chí có hiệu suất cao
hơn các sản phẩm cạnh tranh.
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Dräger X-dock® 5300/6300/6600

Dòng sản phẩm Dräger X-dock® giúp quý vị toàn quyền kiểm soát các
công cụ dò khí cầm tay của Dräger. Các kiểm tra chức năng và hiệu
chuẩn tự động với thời gian kiểm tra ngắn và giảm tiêu thụ khí khi kiểm
tra giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Các tài liệu và đánh giá toàn diện
giúp quý vị có cái nhìn rõ ràng.
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Dräger Bump Test Station

Dễ sử dụng, độc lập và xách tay được Với thiết bị kiểm tra chức năng
Bump Test Station, có thể thực hiện các kiểm tra chức năng cho các
thiết bị cảnh báo và phát hiện khí một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Phụ kiện
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Hộp đựng làm bằng da
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Môđun thông tin

Trọn bộ với cáp USB
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Bộ tiếp hợp hiệu chuẩn
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Phin lọc nước và bụi (4 cái)
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Phần mềm Đánh giá và Cấu hình Dräger

Lưu lại các kết quả đo, cấu hình các thiết bị dò khí và quan sát các dữ
liệu hoạt động một cách chuyên nghiệp – tất cả đều có thể thực hiện với
phần mềm tùy chỉnh của Dräger.
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Cấu hình và phần mềm đánh giá Dräger

Lưu kết quả đo, các dụng cụ phát hiện khí có cấu hình chuyên nghiệp
và các dữ liệu giám sát – tất cả đều có thể thực hiện bằng phần mềm
tùy chỉnh Dräger.
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Thiết bị phát hiện khí Dräger Pac® 3500

Nhanh chóng và tin cậy, chính xác và không cần bảo trì trong thời gian
đến 2 năm: Dräger Pac® 3500 rất lý tưởng để theo dõi các khí CO, H2S
và Ô xy cá nhân.
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Dräger Pac® 7000

An toàn tại nơi làm việc luôn được ưu tiên: tùy thuộc vào lựa chọn cảm
biến, thiết bị dò đơn khí, Dräger Pac® 7000, có cảnh báo an toàn về
nồng độ 14 loại khí nguy hiểm khác nhau. Điểm độc đáo: tùy chọn bảo
hành 5-năm cho H2S, O2 và CO.
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Dräger Pac® 5500

Mô tả Dải đo Ngưỡng báo động A1/A2
(tiêu chuẩn)

Mã đặt hàng

Dräger Pac® 5500 CO1 0 – 500 ppm (một phần triệu) 30/60 ppm (một phần triệu) 83 22 008

Dräger Pac® 5500 CO 0 – 500 ppm (một phần triệu) Yêu cầu của Khách hàng 83 22 009

Dräger Pac® 5500 H2S1 0 – 100 ppm (một phần triệu) 5/10 ppm (một phần triệu) 83 22 010

Dräger Pac® 5500 H2S 0 – 100 ppm (một phần triệu) Yêu cầu của Khách hàng 83 22 011

Dräger Pac® 5500 O2 1 0 – 25 vol.% 19/23 vol.% 83 22 012

Dräger Pac® 5500 O2 0 – 25 vol.% Yêu cầu của Khách hàng 83 22 013
1 Cấu hình Tiêu chuẩn Châu Âu

CÁC PHỤ KIỆN CHO DÒNG SẢN PHẨM DRÄGER PAC®

Hộp đựng làm bằng da 45 43 822

Phụ kiện thông tin
Để biết thêm về Dräger CC-Vision Basic, xem thông tin miễn phí
tại www.draeger.com
Mô đun Thông tin, bao gồm cáp USB 83 18 587

Phụ kiện hiệu chuẩn
Bộ tiê#p hợp hiệu chuẩn 83 18 588
Dräger X-dock® 5300 Pac® 83 21 881
Thiết bị kiểm tra chức năng Dräger Bump Test Station cho Dräger
Pac®, đặt hàng khí riêng

83 17 410

Thiết bị kiểm tra Dräger Bump Test Station cho Dräger Pac®,
bao gồm một chai khí mẫu 58 L (có thể lựa chọn khí và nồng độ)

83 18 586

Linh kiện
Pin Lithium 45 43 808
Phin lọc nước và bụi (4 cái) 83 23 615
Phin lọc nước và bụi (40 cái) 83 25 629
Kẹp có rãnh 83 19 186
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Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia.
Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc
gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.

TRỤ SỞ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

VIETNAM
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
Tầng 8, Tòa nhà Dreamplex 195,
195 Điện Biên Phủ, Phường 15,
Quận Bình Thạnh.
Tp. Hồ Chí Minh Vietnam
Điện thoại: +84 8 6258 3687
Fax: +84 8 6258 3686
sales.safety.vn@draeger.com

Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact
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