
Dräger X-plore® 2100
Półmaska

Dräger X-plore® 2100 to maski wielokrotnego użytku będące alternatywą
dla produktów jednorazowych. Półmaska X-plore® 2100 to idealne
rozwiązanie dla osób często pracujących w zapylonym środowisku.
Wymienne filtry zapewniają ochronę przed stałymi i płynnymi cząstkami.
Półmaska stanowi perfekcyjne połączenie wygody użytkowania,
bezpieczeństwa oraz niskich kosztów.
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Elastyczna taśma tekstylna
 – mocowanie maski jednym 

pociągnięciem

Uprząż nagłowna z zabezpieczeniem  
przed ześlizgiwaniem

 – jednoczęściowa z dwoma punktami 
regulacji

 – łatwe i szybkie zakładanie i zdejmowanie
 – doskonałe rozłożenie nacisku

System spustowy taśmy  
nagłownej z zamknięciem  

na szyi
 – ochrona także w przerwie podczas  

pracy: maskę można zdjąć,  
odpinając zapięcie na szyi –  
nie trzeba zdejmować hełmu

 – ochrona przed zanieczyszczeniami  

w pozycji gotowości: wewnętrzna  
strona maski jest skierowana  

do ciała użytkownika

Komfortowy korpus maski
 – bardzo szczelne dopasowanie
 – do wyboru dwa wysokiej 

jakości materiały:  
EPDM i silikon

 – dwa rozmiary maski 

silikonowej: najwyższy  
komfort i szczelne 
dopasowanie

Płynnie działający zawór wydechowy
 – przyjemny mikroklimat w masce:  

zawór wydechowy odprowadza  

na zewnątrz wydychane powietrze

Wymienny iltr Dräger
 – klasy ochrony FMP2 i FMP3
 – wysoka skuteczność iltracji przy 

niewielkim oporze oddychania
 – szybka i łatwa wymiana iltra
 – bardzo wydajne użytkowanie



Zalety
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Doskonała szczelność przylegania

Korpus maski X-plore 2100 oferuje pierwszej klasy szczelność z wyraźnie zmniejszonymi wartościami wycieku w
porównaniu do konwencjonalnych półmasek filtrujących.

Duża wygoda noszenia

Optymalną wygodę noszenia zapewniają dwa wysokiej jakości materiały: EPDM i silikon, dostępne w dwóch
rozmiarach.

Komfortowy klimat strefy oddechowej

Zawór wydechowy znajduje się w najniższej części maski, co pomaga skutecznie usuwać wilgoć wydechową i
pot.

„System spustowy” uprzęży

Maskę można zdjąć, odpinając zapięcie na szyi – nie trzeba zdejmować całego hełmu. Nawet po odpięciu
„systemu spustowego" część maski przylegająca do twarzy pozostaje na miejscu, ciągle zapewniając ochronę
przed zanieczyszczeniami.

Filtry o dużej pojemności

Wymienne filtry FMP2 i FMP3 skutecznie i wydajnie chronią drogi oddechowe, przy jednocześnie bardzo
małym oporze oddychania, przed stałymi i płynnymi cząstkami i aerozolami, nawet podczas długiego używania w
zapylonym otoczeniu.

Bardzo ekonomiczna

Wymienne filtry mają długi okres przydatności do użytku. Łatwe do wymiany i niedrogie filtry czynią tę maskę
bardzo ekonomiczną.

Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Jednoczęściowa uprząż nagłowna z dwoma punktami regulacji oraz zapobiegająca ześlizgnięciu siatka nagłowna
zapewniają bezproblemowe zakładanie i zdejmowanie oraz bardzo dobre rozłożenie nacisku.



Akcesoria
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Filtr 882 FMP2 RD

Nr katalogowy: 67 37 352
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Filtr 882 FMP3 RD

Nr katalogowy: 67 36 777

Powiązane produkty
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Dräger X-plore® 1300

Dräger X-plore® 1300 łączy sprawdzoną i niezawodną ochronę dróg
oddechowych z inteligentnymi nowymi koncepcjami, zapewniając dużą
wygodę i łatwość użycia.



Powiązane produkty
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Dräger X-plore® 1700

Spokojny oddech, gwarancja bezpieczeństwa: Dräger X-plore® 1700
czyni oddychanie łatwym i wygodnym. Materiał filtrujący CoolSAFE™

doskonale łączy niski opór oddychania z wysoką wydajnością w jednej
masce, natomiast zawór CoolMAX™ skutecznie uwalnia wilgoć i ciepło
wydychanego powietrza poza maskę. Dzięki temu użytkownik może
swobodnie oddychać i zachować pełny spokój.



Dane techniczne
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Korpus maski Silikon (niebieski) lub EPDM (czarny)
Rozmiary Dräger X-plore® 2100, silikon: mały/średni (S/M) i średni/duży

(M/L)
Dräger X-plore® 2100, EPDM: rozmiar uniwersalny

Przyłącze filtra Przyłącze wtykowe do filtrów Dräger typu 882
Waga Ok. 110 g
Uprząż nagłowna Elastyczna taśma tekstylna z uprzężą polipropylenową, opcjonalnie

system spustowy
Dopuszczenia Certyfikat CE (EN 1827), NIOSH, AS/NZS
Części zamienne Dostępne

Informacje zamówieniowe

Maska Nr katalogowy

Dräger X-plore® 2100, EPDM rozmiar uniwersalny R 55 881

Dräger X-plore® 2100, silikon średnia/duża (M/L)
mała/średnia (S/M)

R 55 882
R 55 883

Filtry
Filtr 882 FMP2 R D (EN 1827 i EN
143:2000)

opakowanie 25 sztuk 67 37 352

Filtr 882 FMP3 R D (EN 1827 i EN
143:2000)

opakowanie 25 sztuk 67 36 777

Zestawy do zapylonych miejsc pracy
Dräger X-plore 2100, EPDM rozmiar uniwersalny z 5 filtrami FMP3 R D R 55 910
Dräger X-plore 2100, silikon rozmiar M/L z 5 filtrami FMP3 R D

R 55 915



Notatki

06 | Dräger X-plore® 2100

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
.

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68
.
BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50
.

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
Tel +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10
.

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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