
Dräger CPS 7800
Gáztömör védőruha kezeslábas

A többször használatos gáztömör CPS 7800 robbanásveszélyes helyeken
is kiváló védelmet nyújt veszélyes gáznemű, folyékony, aeroszol és
szilárd anyagokkal szemben. Innovatív anyagának és új kialakításának
köszönhetően a vegyvédő ruha nagyobb rugalmasságot és kényelmet nyújt
zárt terekbe való belépéskor és kriogén anyagok kezelésénél.
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Megbízható védelem

A Dräger CPS 7800 (1b típus) sokféle lehetséges veszélytől véd a veszélyes anyagokkal végzett munkák
során. Az új antisztatikus D-mexTM anyag kiváló kémiai ellenállást és mechanikus hatások elleni védelmet nyújt.
A Dräger CPS 7800 meghaladja az ipar nemzetközi szabványainak a többször használatos védőöltözetekre
vonatkozó követelményeit.

D-mex™: ötszörös biztonság

Az öltözet különleges anyaga, a D-mex™, öt rétegből áll és megbízhatóságát igazolta, amikor a tűzoltóság
veszélyes anyagok alkalmazása során használta. A középső réteg szakadásmentes textilanyag; ennek belső és
külső részén különlegesen erős elasztomer réteg található, valamint egy kémiailag igen ellenálló záróréteg. Ezzel
az összeállítással az öltözet még akkor is megőrzi teljes védelmi funkcióját, amikor megsérül a külső anyag.

Testhezálló, rugalmas és kényelmes

A Dräger CPS 7800 még veszélyes helyeken végzett nehéz munka során is növeli a viselési komfortot.
Ergonomikus szabásával és öt választható méretével a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítja 1,50 – 2,05
m magasságú viselőinek. Emellett az öltözet könnyebb és puhább anyaga ideális módon igazodik mindenfajta
mozgáshoz. Az opcióként kapható, egyedileg állítható nadrágtartók még nagyobb viselési kényelmet nyújtanak,
az öltözet még testhezállóbb. Az új kialakítású viselet azt jelenti, hogy könnyebben lehet felölteni a Dräger CPS
7800 vegyvédő ruhát, viselője azt saját maga tudja fel- és levenni, és segítség nélkül be tudja cipzárazni.

Mindig készen áll

Az innovatív anyagok és az új szervizkoncepciók lehetővé tették a rendszeres tesztelés idejének és költségeinek
jelentős csökkentését. Emellett az ruha automatikusan tisztítható és fertőtleníthető, mindenféle bonyodalomtól
mentesen. Ez csökkenti a védőruha15 éves élettartama soránfelmerülő ráfordítást. Egy használaton kívüli
arcmandzsettás öltözetet akár öt évig is tárolni lehet anélkül, hogy karbantartást igényelne. Ha javításra vagy
karbantartásra van szükség, ezt el tudja végezni a szerviz technikus. Természetesen a DrägerService is örömmel
elvégzi ezeket a feladatokat.

Rendkívüli esetekre készen

Opcionális tartozékokkal a Dräger CPS 7800 még jobban az egyéni igényekhez igazítható, hogy eleget tegyen
a különleges követelményeknek, és ezáltal tovább bővülnek az alkalmazási lehetőségek. Az öltözet kapható
integrált Panorama Nova teljesálarccal vagy arcmandzsettával is. Az igénybevételt, különösen hosszabb
használat során, levegőellátó rendszer felszerelésével lehet csökkenteni. A Dräger CPS 7800 ruhát egy
opcionális, PT 120 L szabályozó szeleppel lehet felszerelni, amit különböző légzési levegő forrásokhoz lehet
csatlakoztatni. Az öltözetre kívánságra a vevő logója is rányomtatható. A Dräger CPS 7800 gyakorlóruha élethű
szituációkban, szennyezett területen kívül tesz lehetővé gyakorlatozást, miközben a berendezésnek azonosak a
jellemzői.



Rendszer-összetevők
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Dräger Panorama Nova®

A Panorama Nova® légzőálarc eleget tesz a védelem, tömítés és
minőség legszigorúbb előírásainak. Évtizedek alatt világszerte
bebizonyosodott, hogy a teljesálarc abszolút megbízhatóságot jelent a
légutak és a szem védelmében.

D
-4

63
50

-2
01

2

Dräger PAS® szűrők termékcsaládja

A PAS® szűrők megbízhatóan tisztítják a levegőt, pl. meglévő
nagynyomású hálózatban a folyékony és szilárd részecskéktől,
ideértve az olajgőztől és szagtól. Ez nemcsak azt jelenti, hogy olyan
légzési levegőhöz jut hozzá, amelyik még a DIN EN 12021 előírásait
is túlszárnyalja, hanem szükségtelenné teszi a külön légzési levegő
vezetéket.
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Dräger PAS® Lite

Olyan ipari felhasználásoknál, ahol egyszerű, robusztus és könnyen
használható légzőkészülékre van szükség, a Dräger PAS® Lite zárt
rendszerű légzőkészülék (SCBA) egyesíti a megbízhatóságot a
komforttal és teljesítménnyel.
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Dräger PAS® ASV

A Dräger automatikus átkapcsoló szelep (PAS® ASV) lehetővé teszi
a felhasználó számára sűrített levegős légzőkészüléknek egy külső
levegőellátáshoz, pl. gyári körvezetékhez való csatlakoztatását, hogy a
külső ellátás meghibásodása esetén nyugodt legyen annak tudatában,
hogy biztonságos és megszakítás nélküli lesz az átmenet a tartalék
levegőellátáshoz.



Rendszer-összetevők

04 | Dräger CPS 7800

D
-13

07
7-

20
10

Dräger Comfort mellény

Akár négy órára növelt teljesítmény anélkül, hogy alapos előkészületekre
vagy logisztikára lenne szükség: amikor magas hőmérsékletű a
munkakörnyezet, a Dräger Comfort CVP 5220 mellény mindig
használatra kész, mert önmaga adja a hűtést. Ez azt jelenti, hogy nem
kell előzetesen fagyasztani, vízbe mártani, nem kering veszélyes levegő
– és nem vész kárba idő.
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Dräger FPS®-COM-PLUS

Mivel vészhelyzetben nincs idő a félreértésekre: a Dräger FPS®-
COM 5000 kommunikációs egység lép a bevált Dräger FPS®-COM-
PLUS helyébe. Ezt kimondottan a Dräger FPS® 7000 teljesálarchoz
fejlesztettük ki, és még extrém körülmények között is érthető
kommunikációt biztosít egy hangerősítőn vagy rádión keresztül.
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Dräger PAS® AirPack 1

A vezető technológiával és legújabb anyagokkal kifejlesztett
nagyteljesítményű nyomótömlős Dräger készülékcsalád ideális olyan
esetben, amikor hosszabb ideig van szükség légzési levegőellátásra.
A vegyi tartályok tisztítását, mérgező anyagok kiömlésének feltisztítását
vagy tengeri olajfúró tornyokonvégzett bizonyos feladatok elvégzését
egyaránt megkönnyíti a Dräger PAS® AirPack 1 használata.
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Dräger HPS® 7000

A Dräger HPS® 7000 tűzoltósisak önmagában egy külön kategória, ami
innovatív, sportos, dinamikus és ergonomikus kialakításának, valamint
azoknak az összetevőinek köszönhető, melyek többfunkciós megoldássá
teszik. Optimális védelmet nyújt minden műveletnél.
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Dräger PT 120 L szabályozószelep

Hűtő hatással van a testre és további légzési levegőt biztosít külső
forrásokból.
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Zoknik lábszárvédővel

Hordható biztonsági lábbelivel, ezért viselője számára maximális
komfortot nyújt.
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Új EN-kesztyű kombináció

A mechanikai és vegyi védelem kombinálása – nagy érzékenységet kínál
10-es és 11-es méretben (Silvershield/Tricotril).”
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Tricotril® felső kesztyű

Vágásnak ellenálló és egyben vegyi anyagoktól védő kesztyű, 10-es és
11-es méretben.



Tartozékok
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Gumigyűrű

A felső kesztyűnek a ruhaujjhoz való rögzítéséhez.
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Nitrile-P csizma

Tűzoltócsizma acél cipőorral; kiváló védelmet nyújt átszúrás, vágás és
kopás ellen. Különlegesen kényelmes, 43-astól 50-es méretig.

D
-4

64
2-

20
10

Ismert EN-kesztyű kombináció

Vitonból vagy Viton/butilból készül, 9-től 11-es méretben.
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Pamutkesztyűk

Opcionális kesztyű higiénikus használatra vegyvédelmi kesztyű alá.
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K-MEX® Gigant felső kesztyű

Kiegészítő vágásvédelem, 14-es méretben kapható.

Kapcsolódó Termékek
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Dräger CPS 7900

Testre szabva extrém körülményekhez: A gáztömör Dräger CPS 7900-as
kiváló védelmet nyújt ipari vegyi anyagok, biológiai hatóanyagok és más
toxikus anyagok ellen. Innovatív anyaga egyformán alkalmassá teszi a
CPS 7900-at robbanásveszélyes helyeken és kriogén anyagokkal végzett
munkára.
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Dräger CPS 5900

A Dräger CPS 5900 az ideális egyszer használatos gáztömör vegyvédő
ruha, ha veszélyes anyaggal történik baleset. Amikor a veszélyes gázok,
folyadékok és részecskék elleni tökéletes védelem a legfontosabb, akkor
ez a könnyű öltözék a legjobb választás.
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Dräger CPS 5800

A Dräger CPS 5800 korlátozott használatra alkalmas vegyvédőruhaipari
felhasználásra és gáznemű, folyékony vagy szilárd veszélyes anyagokkal
végzett műveletekhez.
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Öltözet anyaga D-mex™

Használat közben -30 °C-tól + 60 °C-ig
(akár - 80 °C-os rövid távú expozíció is
lehetséges, amit tesztelt a Dräger a D-
mex™ anyagra (de nem az EK típusú
típusengedélyezési teszt részeként))

Hőmérséklet

Tárolás közben -30 °C-tól + 60 °C-ig
Arcmandzsettával és zoknival kb. 3,5 kg levegőellátó rendszer nélkül
Arcmandzsettával és zoknival kb. 5,4 kg levegőellátó rendszer nélkül
Teljesálarccal és zoknival kb. 4,3 kg levegőellátó rendszer nélkül

Tömeg

Teljesálarccal és lábbelivel kb. 6,2 kg levegőellátó rendszer nélkül

Engedélyek
EN 943-1:2002 EU követelmények ipari felhasználású gáztömör védőruhára
EN 943-2:2002 (ET) EU követelmények tűzoltók által használt gáztömör védőruhára
EN 1073-1/2 Védelem radioaktív részecskék által okozott szennyeződés ellen
EN 14126 Védelem fertőző anyagok által okozott szennyeződés ellen
EN 14593 Levegővezetékes légzőkészülék szállítja, tüdőautomata szeleppel
vfdb 08/01:2006-11 Német követelmények a tűzoltóság által használt gáztömör

védőruhára (függőben)
BS 8467 Brit követelmények gáztömör ABV védőruhára
SOLAS Követelmények mélytengeri hajókon való használatra

KÉMIAI TESZTEK

Vegyi Átszivárgási idő
(perc)*

Vegyi Átszivárgási idő
(perc)*

Vegyi Átszivárgási idő
(perc)*

Aceton >540 Etilacetát >540 Szarin (GB)** >1440
Acetonitril >540 Etilén oxid >540 Nátrium-hidroxid

40%
>540

Ammónia >540 Hidrogén klorid >540 Soman (GD)** >1440
1,3-butadién >540 Lewisite (L)** >180 Kénsav 96% >480
Széndiszulfid >540 Metán >540 Tetraklór etilén >540
Klór >540 Metil klorid >540 Tetrahidrofurán >540
Diklórmetán >540 Mustárgáz (HD)** >1440 Toluol >540
Dietil-amin >540 n-heptán >540 VX** >1440
A folyamatosan frissített Dräger VOICE adatbázisban többet tudhat meg a kémiai ellenállás és fertőtlenítés folyamatairól: http://
www.draeger.com/voice
* Áteresztési idő az EN 943 2. részének megfelelően
* Áteresztési idő a FINABEL 0.7 C-nek megfelelően

MECHANIKUS VIZSGÁLATOK

Vizsgálat az EN 943 szerint Osztály***
Kopásállóság 6
Hajtogatási berepedezésnek való ellenállás 6
Hajtogatási berepedezésnek való ellenállás -30 °C-on 6
Szakítási ellenállás 3
Repedési szilárdság 6
Behatolási ellenállás 3
*** osztályok az EN 943, 2. rész szerint – 1-től (legalacsonyabb) 6-ig (legmagasabb)
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Rendelési sz.
Dräger CPS 7800 Kék vagy narancs

Olívzöld vagy bézs
R 29 650
R 29 700

Dräger CPS 7800 gyakorló Kék (UMEX anyag) R 29 660
Méretek S méret 1,50-től 1,65 m-es testméretig

M méret 1,60-tól 1,75 m-es testméretig
L méret 1,70-től 1,85 m-es testméretig
XL méret 1,80-tól 1,95 m-es testméretig
XXL méret 1,90-től 2,05 m-es testméretig

Alap összetevők

Integrált bakancs vagy zokni Biztonsági lábbeli 43-tól 50-es méretig
(német méretezési rendszer)
Gáztömör zoknik 3 méretben, 40-től 50-ig
(német méretezési rendszer)

Alap összetevők

Csatlakozás az archoz Arcmandzsetta (gáztömör)
Integrált teljesálarc

Alap összetevők

Kesztyűk Korábbi EN kombináció (FKM) 9-től 11-es
méretig
Korábbi EN kombináció (FKM/butil) 9-től
11-es méretig
Új EN kombináció (fóliás kesztyű/
Tricotril®) 9-től 11-es méretig

Alap összetevők

Kesztyű tartozékok Pamutkesztyűk
Gáztömör ruhaujj/mandzsetta
Vágásálló felső kesztyű: Tricotril® vagy K-
MEX® Gigant

Tartozékok

Lélegeztetés PT 120 L szabályozó szelep Tartozékok
Viselési comfort Nadrágtartó Tartozékok
Tárolás és szállítás Hordtáska

CPS tároló és hordtáskája
Tárolódoboz

Tartozékok

Vevőre szabott nyomtatás Combnál, alkarnál elöl vagy
felkarnál hátul, különféle színekben

Tartozékok

A moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy a védőöltözetet a vevő egyedi igényeihez igazítsuk.
A Tricotril® a KCL GmbH bejegyzett védjegye.
A K-MEX® a KCL GmbH bejegyzett védjegye.
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KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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