
Dräger CPS 5900
Gaspak

De Dräger CPS 5900 is het ideale gasdichte chemicaliënpak voor
eenmalig gebruik dat ingezet kan worden bij incidenten met gevaarlijke
stoffen. Als volledige bescherming tegen gevaarlijke gassen, vloeistoffen
en deeltjes de hoogste prioriteit heeft, is dit lichtgewicht pak de juiste
keuze.
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Voordelen
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Het juiste beschermingsniveau

De CPS 5900 biedt uitstekende bescherming tegen een groot aantal industriële chemicaliën en chemische
strijdmiddelen. Het pak is speciaal ontworpen voor inzetten met een laag risico en kan gebruikt worden bij
talrijke toepassingen, zoals het uitvoeren van metingen of transporteren van gevaarlijke stoffen in niet-explosieve
omgevingen. De CPS 5900 is het eerste chemicaliënpak dat is toegelaten conform NFPA 1994, klasse 2
en NEN-EN 943-943 deel 1&2 (ET). Bovendien voldoet het aan de eisen van het SOLAS-verdrag. Hiermee
voldoet het aan de meest veeleisende internationale normen van brandbestrijders en industriële gebruikers die
gesteld worden aan gasdichte beschermende pakken voor beperkt gebruik. Waar mechanische belasting en
steekvlammen tot de potentiële risico's behoren, dienen de robuuste Dräger CPS 7900 gaspakken gedragen te
worden.

Nog meer comfort

De Dräger CPS 5900 met de nieuwe Dräger-snit biedt verbeterde ergonomie en geoptimaliseerde
compatibiliteit met diverse soorten persoonlijke beschermingsmiddelen, inclusief helmen, de nieuwste
ademluchttoestellen en andere soorten ademluchtvoorzieningen. Het gaspak kan tevens gedragen worden met
een ademluchttoestel met dubbele cilinders of een kringloopademluchttoestel. Het is verkrijgbaar in vijf maten
en past zowel mannelijke als vrouwelijke gebruikers met een lengte van 1,50 tot 2,10 m. Het is gemaakt van
Zytron® 500, het zachtste laminaatmateriaal op de markt, en elke zoom is gestikt en vervolgens intern en extern
afgeplakt onder hete lucht. Het materiaal en de productiekwaliteit maken een opslagduur van tien jaar mogelijk.
Zytron® is een gedeponeerd handelsmerk van Kappler Inc.

Afgestemd op uw behoeften:

‒ Compleet omhullend pak voor maximale bescherming
‒ Ruime opening linksvoor voor gemakkelijk aan- en uittrekken
‒ Ritssluiting (van beneden naar boven)
‒ Ritsbescherming met dubbele flap
‒ Flexibel en inklapbaar tweelaags vizier zorgt voor een vrijwel natuurlijk zichtveld
‒ Geïntegreerde gasdichte sokken met laarsoverslag voor gebruik met diverse laarsmaten
‒ Vaste handschoenen met een butylrubberen buitenkant en een gelamineerde binnenvoering voor

verhoogde bescherming tegen chemische stoffen en doorboringen
‒ Kevlar overhandschoenen voor extra snijbescherming
‒ Geïntegreerde heupgordel voor maataanpassing
‒ Optioneel met aansluiting voor externe ademluchtvoorziening om de decontaminatiefase te verlengen



Systeemonderdelen
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Dräger PSS® 7000

Het Dräger PSS® 7000 ademluchttoestel is ontwikkeld door
professionals voor professionals en vormt een belangrijke mijlpaal
in onze voortdurende ontwikkeling van ademluchttoestellen voor
professionele brandbestrijders.
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Dräger HPS® 7000

De Dräger HPS® 7000 brandweerhelm staat kwalitatief op eenzame
hoogte. Het innovatieve, sportieve en dynamische ontwerp, de
ergonomische pasvorm en de componenten maken deze helm tot een
multifunctionele systeemoplossing. De helm biedt optimale bescherming
bij elke inzet.
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Dräger FPS®-COM 5000

Omdat er in een noodsituatie geen tijd is voor misverstanden: De
Dräger FPS®-COM 5000 communicatie-unit is speciaal ontwikkeld
voor het Dräger FPS® 7000 volgelaatsmasker en zorgt voor duidelijke
verstaanbaarheid via de spraakversterker of portofoon – zelfs onder
extreme omstandigheden.
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Dräger CVP 5220

Dit koelvest verhoogt de werkprestaties tot 4 uur lang – zonder
ingewikkelde voorbereiding of logistiek. Het CVP 5220 comfortvest
is altijd klaar voor gebruik en zorgt voor afkoeling bij hoge
omgevingstemperaturen of wanneer u lichamelijk werk uitoefent waarbij
u transpireert. Het vest regenereert uit zichzelf bij kamertemperatuur.



Toebehoren
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Nitril-P laarzen

Brandweerlaarzen met versterkte neus, voor een optimale bescherming
tegen penetratie, snijden en slijtage. Extra comfortabel, verkrijgbaar in
de maten 43 t/m 50.
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Neptune overhandschoenen

Extra snijbescherming voor uw handen; maat 10 en 11. Bestelnummer:
R58106

ST
-6

17
3-

20
06

Vetstift

Voor onderhoud van de rits.
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Katoenen binnenhandschoenen

Optionele hygiënehandschoen om onder de handschoenen voor
chemische bescherming te dragen.



Toebehoren
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”Klar-Pilot”-vloeistof

Anticondensmiddel voor pakken zonder anticondensruit. Bestelnummer:
R52550

Verwante producten
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Dräger CPS 7900

Op maat gemaakt voor gebruik onder extreme omstandigheden: de
gasdichte Dräger CPS 7900 biedt uitstekende bescherming tegen
industriële chemicaliën, biologische agentia en andere giftige stoffen.
Het innovatieve materiaal maakt de CPS 7900 zowel geschikt voor werk
in explosiegevaarlijke omgevingen als voor de omgang met cryogene
stoffen.
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Dräger CPS 7800

De herbruikbare gasdichte Dräger CPS 7800 biedt uitstekende
bescherming tegen gasvormige, vloeibare, aerosole en vaste gevaarlijke
stoffen, zelfs in explosiegevaarlijke omgevingen. Door het innovatieve
materiaal en het nieuwe ontwerp van het pak biedt het verbeterde
flexibiliteit en comfort bij het binnengaan van besloten ruimten en bij het
werken met cryogene stoffen.



Verwante producten

06 | Dräger CPS 5900

D
-1

30
88

-2
01

0

Dräger CPS 5800

De Dräger CPS 5800 is een gaspak voor beperkt meervoudig gebruik
voor industriële toepassingen en werkzaamheden aan boord, waarbij
sprake is van gasvormige, vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen.
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Dräger CPS 7900 legergroen, beige

Op maat gemaakt voor gebruik in CBRN-risicosituaties: De gasdichte
Dräger CPS 7900 biedt uitstekende bescherming tegen industriële
chemicaliën, biologische agentia en andere gevaarlijke stoffen. Het
innovatieve materiaal waarvan de CPS 7900 is gemaakt, zorgt dat het
pak veelzijdig inzetbaar is voor civiele noodhulp, herstelwerkzaamheden
na rampen en decontaminatiewerk.



Technische gegevens
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Chemische tests

Chemische stof Doorbraaktijd in
min.*

Chemische stof Doorbraaktijd in
min.*

Chemische stof Doorbraaktijd in
min.*

Aceton >480 Ethylacetaat >480 Sarin (GB) >480
Acetonitril >480 Ethyleenoxide >480 Natriumhydroxide

(40%)
>480

Ammoniak >480 Zoutzuur >480 Soman (GD) >480
1,3-butadieen >480 Lewisiet (L) >480 Zwavelzuur (96%) >480
Koolstofdisulfide >480 Methanol >480 Tetrachloorethyleen >480
Chloor >480 Methylchloride >480 Tetrahydrofuraan >480
Dichloormethaan >480 Mosterdgas (HD) >480 Tolueen >480
Di-ethylamine >480 n-Heptaan >480 VX >480
* Doorbraaktijd volgens EN 943-2:2002
Met de voortdurend bijgewerkte Dräger VOICE-database blijft u op de hoogte van chemische bestendigheden:
www.draeger.com/voice

Technische gegevens
NFPA 1994:2012 Amerikaanse vereisten voor beschermende

kleding voor incidenten waarbij chemische
strijdmiddelen betrokken zijn

EN 943-2:2002 (ET) Europese vereisten voor beschermende
kleding voor brandbestrijders

EN 943-1:2002 Europese vereisten voor beschermende
kleding voor industriële toepassingen

SOLAS II-2, Reg.19 Vereisten voor gebruik op zeeschepen

Toelatingen

ISO 16602:20071 Internationale vereisten voor gaspakken
-30 °C tot +60 °C Tijdens het gebruikTemperaturen2

-20 °C tot +25 °C Bij opslag
Gewicht Ca. 3,0 kg

Ca. 3,5 kg Met Dräger Air-Connect
1 De CPS 5900 zonder Dräger Air-Connect is toegelaten conform ISO 16602:2007
2 Lagere temperaturen tot -60 °C zijn mogelijk bij kortdurende blootstelling. Houd rekening met de bedrijfstemperaturen van de
ademluchtapparatuur!

Bestelinformatie

Beschrijving Bestelnummer
CPS 5900 maat S Lengte van 1,50 tot 1,65 m R 57 781
CPS 5900 maat M Lengte van 1,60 tot 1,75 m R 57 782
CPS 5900 maat L Lengte van 1,70 tot 1,85 m R 57 783
CPS 5900 maat XL Lengte van 1,80 tot 2,00 m R 57 784
CPS 5900 maat XXL Lengte van 1,95 tot 2,10 m R 57 785
CPS 5900 PT maat S Met aansluiting voor externe

ademluchtvoorziening
R 57 984

CPS 5900 PT maat M Met aansluiting voor externe
ademluchtvoorziening

R 57 957

CPS 5900 PT maat L Met aansluiting voor externe
ademluchtvoorziening

R 57 958



Bestelinformatie
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

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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CPS 5900 PT maat XL Met aansluiting voor externe
ademluchtvoorziening

R 57 959

CPS 5900 PT maat XXL Met aansluiting voor externe
ademluchtvoorziening

R 57 960

CPS 5900 Training Oefenpak in alle maten verkrijgbaar op aanvraag


