
Dräger CPS 5900
Pakaian Pelindung Kimia

Dräger CPS 5900 merupakan pakaian sekali pakai yang ideal yang
berfungsi sebagai pelindung bahan kimia kedap gas untuk insiden
bahan berbahaya. dimana perlindungan lengkap terhadap gas, cairan,
dan partikel berbahaya menjadi prioritas utama, bahan ringan ini adalah
pakaian yang dipilih.
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Tingkat perlindungan yang tepat

CPS 5900 memberikan perlindungan yang sempurna dalam industri bahan kimia yang luas termasuk bahan
kimia perang. Didesain secara khusus untuk tugas berisiko rendah, pakaian ini dapat digunakan dalam berbagai
kondisi misalnya saat mengambil pengukuran atau memindahkan bahan berbahaya di lingkungan atmosfer non-
eksplosif. Sebagai pakaian pelindung bahan kimia pertama yang disetujui oleh NFPA 1994, kelas 2 dan EN 943
bagian 1 dan 2 (ET), CPS 5900 juga mematuhi persyaratan konvensi SOLAS. Ini membuatnya memenuhi
tuntutan tertinggi dalam standar internasional untuk petugas pemadam kebakaran dan pengguna industri untuk
pakaian pelindung kedap gas pada penggunaan tertentu. Ketika mungkin potensi risiko termasuk tekanan
mekanis dan kobaran api, yang digunakan harus pakaian pelindung Dräger CPS 7900.

Memberikan kenyamanan tambahan

Dengan menyertakan potongan Dräger yang baru, Dräger CPS 5900 memberikan peningkatan ergonomi dan
kompatibilitas yang dioptimalkan dengan berbagai tipe peralatan perlindungan personal termasuk peralatan
pernapasan, helm, dan bentuk APD terbaru lain. Pakaian ini juga dapat digunakan dengan tabung kembar atau
peralatan pernapasan sirkuit tertutup. Pakaian ini tersedia dalam lima ukuran dan didesain untuk digunakan
oleh pengguna laki-laki dan perempuan dengan ketinggian 4’ 11’’ hingga 6’ 11”. Terbuat dari Zytron® 500, bahan
laminasi teringan yang dapat dijumpai di pasa, setiap sambungan telah dijahit dan direkatkan dengan udara
panas di bagian dalam dan luar. Bahan dan mutu produksi memungkinkan untuk masa penyimpanan sepuluh
tahun.

Zytron® merupakan merek dagang terdaftar dari Kappler Inc.

Memenuhi kebutuhan Anda:

‒ Pakaian yang sepenuhnya membungkus Anda untuk perlindungan ruang maksimum
‒ Lubang masuk depan yang lebar di sisi kiri untuk memudahkan dalam mengenakan dan melepaskan
‒ Penutup ritsleting (dari bawah ke atas)
‒ Perlindungan ritsleting berpenutup ganda
‒ Visor dua lapis yang fleksibel dan dapat dilipat memberikan bidang pandang yang hampir alami
‒ Kaos kaki kedap gas terintegrasi dengan lidah sepatu bot untuk digunakan dengan beragam ukuran sepatu

bot
‒ Sarung tangan tetap menggabungkan lapisan luar butil dan lapisan dalam laminasi untuk meningkatkan

perlindungan terhadap bahan kimia dan tusukan
‒ Sarung tangan luar Kevlar untuk perlindungan tambahan bila teriris
‒ Sabuk pinggang terpadu untuk penyetelan ukuran
‒ Konektor opsional untuk konektor suplai udara eksternal untuk memperpanjang fase dekontaminasi
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Dräger PSS 7000

Dikembangkan oleh para profesional untuk para profesional, alat bantu
pernapasan Dräger PSS 7000 merupakan tonggak bersejarah utama
dalam kesinambungan perkembangan peralatan pernapasan kami untuk
pemadam kebakaran profesional.
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Dräger HPS 7000

Helm pemadam kebakaran Dräger HPS 7000 merupakan yang terbaik
di kelasnya, berkat desain yang inovatif, sportif, dan dinamis, dengan
rancangan dan komponen yang ergonomis, menjadikannya solusi sistem
multifungsi. Helm ini menyediakan perlindungan yang optimal di setiap
operasi.
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Dräger FPS-COM 5000

Karena tidak ada waktu untuk informasi yang salah dalam keadaan
darurat: Unit komunikasi Dräger FPS-COM 5000 telah dikembangkan
secara khusus untuk masker seluruh wajah Dräger FPS 7000 dan
menjamin komunikasi yang jelas melalui unit penguat suara atau
perangkat radio – bahkan di bawah kondisi ekstrem.
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Rompi Kenyamanan Dräger

Performa yang ditingkatkan hingga empat jam – tanpa direpotkan
persiapan atau logistik: ketika bertugas di tempat panas, Dräger
Comfort Vest CVP 5220 selalu siap digunakan karena rompi ini
melakukan aksi pendinginannya sendiri. Ini berarti: tanpa pembekuan
awal, tanpa dicelup di air, tanpa risiko akibat udara sirkulasi berbahaya –
dan tidak membuang waktu.
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Sepatu Nitrile-P

Sepatu bot pemadam kebakaran dengan penutup jari kaki, memberikan
perlindungan sempurna terhadap kemungkinan tertusuk, terpotong, dan
abrasi. Kenyamanan ekstra, dengan ukuran 43 hingga 50.
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Sarung tangan luar Neptune

Daya tahan potong tambahan untuk tangan Anda; ukuran 10 dan 11.
Nomor pemesanan: R58106
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Pena minyak

Untuk perawatan ritsleting.
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Sarung tangan katun

Sarung tangan opsional untuk higiene di bawah sarung tangan
pelindung bahan kimia.
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Cairan "Klar-Pilot"

Bahan anti-kabut untuk baju tanpa cakram anti-kabut.

Nomor pemesanan: R52550

Produk Terkait
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Dräger CPS 7900

Dirancang secara khusus untuk digunakan dalam kondisi ekstrem:
Dräger CPS 7900 yang kedap gas memberikan perlindungan sempurna
terhadap bahan kimia industri, bahan biologis, dan zat beracun lainnya.
Bahan inovatifnya membuat CPS 7900 dapat berfungsi sama baiknya
untuk pekerjaan di area eksplosif dan untuk menangani zat kriogenik.
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Dräger CPS 7800

Dräger CPS 7800 yang kedap gas dan dapat dipakai ulang memberikan
perlindungan yang sempurna terhadap bahan berbahaya berbentuk
gas, cairan, aerosol, dan padat bahkan di area mudah terbakar. Karena
bahan inovatif dan desain barunya, pakaian ini menawarkan kelenturan
dan kenyamanan tambahan ketika memasuki ruang tertutup dan bekerja
dengan bahan kriogenik.
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Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 adalah pakaian pelindung bahan kimia penggunaan
terbatas untuk aplikasi di industri dan operasi di tempat yang melibatkan
bahan gas, cair, atau padat yang berbahaya.
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Dräger CPS 7900 kuning tua, abu-abu cokelat

Dibuat khusus untuk penggunaan di situasi berbahaya CBRN: Dräger
CPS 7900 yang kedap gas memberikan perlindungan sempurna
terhadap bahan kimia industri, bahan biologis, dan zat berbahaya
lainnya. Bahan-bahan inovatifnya membuat CPS 7900 memenuhi
syarat untuk misi darurat sipil dan pemulihan bencana serta pekerjaan
dekontaminasi.



Data Teknis

Dräger CPS 5900 | 07

Pengujian kimia

Zat kimia Terobosan Waktu
dalam hitungan
menit*

Zat kimia Terobosan waktu
dalam hitungan
menit*

Zat kimia Terobosan waktu
dalam hitungan
menit*

Aseton >480 Etil asetat >480 Sarin (GB) >480
Asetonitril >480 Etilen oksida >480 Natrium hidroksida

40%
>480

Amoniak >480 Hidrogen klorida >480 Soman (GD) >480
1,3 Butadiena >480 Lewisite (L) >480 Asam fulfur 96% >480
Karbon disulfida >480 Metanol >480 Tetrakloretilen >480
Klorin >480 Metil Klorida >480 Tetrahidrofuran >480
Diklorometana >480 Gas moster (HD) >480 Toluena >480
Dietilamin >480 n-heptana >480 VX >480
* Waktu terobosan menurut EN 943-2:2002
Basis data Dräger VOICE yang senantiasa diperbarui tersedia untuk tetap menerima pemberitahuan tentang resistensi bahan kimia.
www.draeger.com/voice
Data teknis

NFPA 1994:2012 Persyaratan AS untuk pakaian pelindung
untuk perang

EN 943-2:2002 (ET) Persyaratan Eropa untuk pakaian pelindung
pasukan pemadam kebakaran

EN 943-1:2002 Persyaratan Eropa untuk pakaian pelindung
untuk aplikasi industri

SOLAS II-2, Reg.19 Persyaratan untuk penggunaan pada kapal
laut

Persetujuan

ISO 16602:20071 Persyaratan internasional untuk pakaian
pelindung bahan kimia

-22 ˚F hingga 140 ˚F
(-30 °C hingga +60 °C)

Selama penggunaanSuhu2

-4 ˚F hingga 77 ˚F (-20 °C hingga +25 °C) Di dalam penyimpanan
Bobot Sekitar 6,6 lb. (3,0 kg)

Sekitar 7,7 lb. (3,5 kg) Dengan Dräger Air-Connect
1 CPS 5900 tanpa Dräger Air-Connect telah disetujui menurut ISO 16602:2007
2 Paparan pada suhu yang lebih rendah hingga -60 °C dimungkinkan dalam waktu singkat. Perhatikan suhu pengoperasian dari
peralatan perlindungan pernapasan!

Informasi Pemesanan

Keterangan Kode Pemesanan
CPS 5900 ukuran S Tinggi badan dari 59” hingga 65” R 57 781
CPS 5900 ukuran M Tinggi badan dari 63” hingga 69” R 57 782
CPS 5900 ukuran L Tinggi badan dari 67” hingga 73” R 57 783
CPS 5900 ukuran XL Tinggi badan dari 71” hingga 79” R 57 784
CPS 5900 ukuran XXL Tinggi badan dari 77” hingga 83” R 57 785
CPS 5900 PT ukuran S Dengan konektor untuk suplai udara

eksternal
R 57 984

CPS 5900 PT ukuran M Dengan konektor untuk suplai udara
eksternal

R 57 957
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Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.

KANTOR PUSAT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman
www.draeger.com

INDONESIA
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
Jakarta 12430
Tel +62 21 8066 90 30
Fax +62 21 8066 90 99
sales.indonesia@draeger.com

Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact
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CPS 5900 PT ukuran L Dengan konektor untuk suplai udara
eksternal

R 57 958

CPS 5900 PT ukuran XL Dengan konektor untuk suplai udara
eksternal

R 57 959

CPS 5900 PT ukuran XXL Dengan konektor untuk suplai udara
eksternal

R 57 960

CPS 5900 Latihan Pakaian latihan tersedia dalam semua
ukuran

sesuai permintaan


