
Dräger PARAT® 3200
Vluchtmasker met filter

De Dräger PARAT® 3200 is een vluchtmiddel dat bestaat uit een
mondstuk en neusklem met een ABEK-15 multigasfilter. Verpakt in
een robuuste en ergonomische behuizing is de eenheid compact
en eenvoudig te dragen. Goedgekeurd volgens de enige norm voor
industriële vluchtmaskers met filter (DIN 58647-7) – het biedt de drager
een evacuatieduur van minimaal 15 minuten.
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Mondstuk met neusklem

 – Klein van formaat,  

gemakkelijk op te zetten

 – De lekkage is zeer  

gering

Transparante draagplaat

 – Visuele controle van het 

vluchtmiddel is op elk 

moment mogelijk

 – De vervaldatum is 

duidelijk zichtbaar op het 

ilter zelf aangebracht

Geïntegreerde riemclip

 – Om het vluchtmiddel veilig 

en comfortabel op het 

lichaam te kunnen dragen

TPE-afsluitband

 – Eenvoudig te openen en sluiten: 

voor een snelle en gemakkelijke 

vervanging van het ilter

Informatielabel binnenin

 – Beschermd tegen slijtage

 – Info in één oogopslag: duidelijke 

pictogrammen voor het goed en 

snel opzetten van het vluchtilter

Gripvlakken

 – Goede grip voor veilig gebruik – zelfs 

met handschoenen aan

Robuuste behuizing

 – Geschikt voor dagelijks gebruik onder  

zware werkomstandigheden

ABEK-15 ilter

 – ABEK-15 multigasilter biedt betrouwbare  

bescherming tegen talrijke toxische  

industriële gassen



Voordelen
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Bewezen bescherming tegen talrijke schadelijke gassen

Het ABEK-15 multigasfilter biedt betrouwbare bescherming tegen vele toxische industriële gassen.

Mondstuk met neusklem

Het mondstuk met neusklem is eenvoudig en snel aan te brengen, zelfs voor baarddragers. De lekkage is zeer
gering. Het kleine en compacte formaat maakt hem makkelijk draagbaar.

Robuuste en ergonomische verpakking

Het ergonomische ontwerp met gripdelen op de behuizing zorgt voor eenvoudig en veilig gebruik. Het
vluchtmiddel kan tijdens de dagelijkse werkzaamheden eenvoudig met de riemclip worden bevestigd. De
robuuste behuizing biedt stabiliteit en bescherming, zelfs onder extreme werkomstandigheden.

Transparante deksel

Het deksel is transparant en biedt duidelijk zicht op het vluchtfilter. Onderhoudsintervallen zijn eenvoudig te
bewaken omdat de vervaldatum goed zichtbaar direct op het filter is gedrukt.

Bescherming gedurende minimaal 15 minuten

De Dräger PARAT® 3200 beschermt de gebruiker minimaal 15 minuten lang tegen talrijke toxische industriële
gassen. Het vluchtfilter is goedgekeurd conform DIN 58647-7.

Lage levensduurkosten

Dit vluchtmiddel heeft een totale levensduur van 12 jaar, mits het filter elke 4 jaar wordt vervangen. Hierdoor
worden de bedrijfskosten tot een minimum beperkt.



Verwante producten
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Dräger PARAT® 3100

De Dräger PARAT® 3100 is een halfgelaatsmasker met een ABEK-15
multigasfilter. Verpakt in een robuuste en ergonomische behuizing is de
eenheid compact en eenvoudig te dragen. Goedgekeurd volgens de
enige norm voor industriële vluchtmaskers met filter (DIN 58647-7) - het
biedt de drager een evacuatieduur van minimaal 15 minuten.



Technische gegevens
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Filterprestaties ABEK-15 gasfilter voor bescherming tegen organische en anorganische gassen en
dampen, goedgekeurd conform DIN 58647 deel 7

Gebruikstijd minimaal 15 minuten
4 jaar onderhoudsvrij, filter elke 4 jaar vervangen, totale levensduur 12 jaar
Dräger PARAT® 3200 ca. 330 g

Levensduur

Dräger PARAT® 3200 170 x 110 x 60 mm
Toelating conform DIN 58647 deel 7 (CE-markering 0158)

Filtercapaciteit conform DIN 58647-7*

Type Testgas Concentratie in
ppm

Doorbraak in
ppm

Minimale doorbraaktijd
in min

A Cyclohexaan (C6H12) 2.500 10 15
B Chloor (Cl2) 2.500 0,5 15
B Zwavelwaterstof (H2S) 2.500 10 15
B Waterstofcyanide (HCN) 2.500 10 15
E Zwaveldioxide (SO2) 2.500 5,0 15
K Ammoniak (NH3) 2.500 25 15
B Zwavelwaterstof (H2S) 10.000** 20 5
* Testomstandigheden: 30 l/min, 70% relatieve luchtvochtigheid, 20°C.
** Om de doorbraakcapaciteit van het gasfilter te bepalen, is het aanvullend getest met 10.000 ppm waterstofsulfide (zwavelwaterstof).

Bestelinformatie
Dräger PARAT® 3200
Mondstuk met neusklem met ABEK-15 filter

R 57 982

Toebehoren voor trainingsunits
PARAT® 3200, behuizingsdeksel, blauw (onderdeel
trainingstoestel)

R 56 354

Reservefilters en -onderdelen
ABEK-15 reservefilter (5 stuks) R 57 983
PARAT® 3000 verzegelingslabel (50 stuks) R 56 355
PARAT® 3000 TPE afsluitband R 56 319
PARAT® 3000 draagriem R 28 175



Opmerkingen
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HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com
.

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com
.

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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