
Dräger CPS 7900
Roupas resistentes a gás

Feita sob medida para uso em condições extremas: A Dräger CPS 7900
à prova de gases possibilita uma excelente proteção contra produtos
químicos, agentes biológicos e outras substâncias tóxicas. Fabricada com
material inovador, a CPS 7900 está qualificado para trabalhos em áreas
explosivas e para o manuseio de substâncias criogênicas.
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Visor antiembaçante (opcional)

 – Não embaça, sem pré-tratamento

 – Amplos visores oferecem um campo          

de visão praticamente natural

Botas de segurança integradas

 – Fáceis de substituir

 – Fixadas à roupa

 – Ou meias integradas à prova de gases

Válvula reguladora RV PT 120 L (opcional)

 – Conexão com uma linha de ar respirável 

externa

 – Frequência de ventilação ajustável

 – Disponível com alternação automática 

entre EPRA e linha de ar externa sob 

encomenda

Mochila

 – Combina com todas as combinações 

de cilindros de ar respirável conhecidas                

e máscaras autônomas de circuito fechado

Zíper lateral

 – Escolha entre abrir de cima 

para baixo ou de baixo para cima

 – Cobertura com botões de 

pressão ou fecho aderente

 – Especialmente adequado 

para as necessidades de    

equipes de emergência

Luvas de segurança à prova de gases    

(podem ser ixadas à roupa sem ferramentas)
 – Diferentes combinações de luvas 

disponíveis em vários tamanhos
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Vestimenta à prova de gases

‒ EPRA usado por baixo do traje protetor
‒ cinco tamanhos (P–XGG)
‒ zíper lateral
‒ material da roupa D-mex, reutilizável

Proteção inigualável

A vestimenta de proteção química Dräger CPS 7900 foi desenvolvida para proteger o usuário durante
a manipulação de materiais tóxicos ou perigosos e para dar o apoio muito necessário em uma variedade
de tarefas perigosas. O material D-mex™  da roupa oferece resistência única a várias substâncias.
A Dräger CPS 7900 atende e excede os requisitos das normas internacionais para bombeiros, organizações
de busca e salvamento e do setor de roupas de proteção reutilizáveis.

D-mex™: segurança de 5 camadas

O material inovador e exclusivo da roupa, o D-mex™, é composto por cinco camadas. Há uma camada especial
de elastômero reforçado e uma camada resistente a produtos químicos, no interior e no exterior. Isso permite
que a roupa preserve a capacidade total de proteção mesmo quando o material na parte externa for danificado.
Suas propriedades eletrostáticas tornam possível o uso da roupa em áreas explosivas. A flexibilidade do
D-mex™  possibilita o manuseio até mesmo de gases liquefeitos, como amoníaco, a uma temperatura de
contato de -80 °C.

Conforto de uso impressionante

A roupa de proteção química reduz o estresse durante os trabalhos em zonas perigosas e áreas de perigo,
que já são, por si só, difíceis. Com o novo corte e design ergonômico e seus 5 tamanhos, a roupa oferece ao
usuário, com altura de 1,50 m a 2,10 m, o maior grau de mobilidade durante uma ampla variedade de atividades
e tarefas. Além disso, o peso nitidamente mais leve e o melhor caimento do material da roupa ajustam-se aos
movimentos do usuário e proporcionam amplitude total de movimento.

Sempre pronto

Materiais inovadores e novos conceitos de serviço tornaram possível reduzir de forma significativa o tempo e as
despesas de testes. Além disso, é fácil limpar e desinfetar a roupa. Isso significa que o tempo e as despesas
durante a vida útil de 15 anos da roupa são muito menores.

Nunca mais tenha dificuldade para respirar

O ar respirável é um elemento raro em tarefas que envolvem produtos tóxicos ou atmosferas perigosas.
O caminho entre o local de uso e o local da descontaminação precisa ser percorrido, as tarefas em si precisam
ser concluídas e, na sequência, é preciso realizar uma descontaminação cuidadosa, para que as roupas
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possam ser retiradas. A quantidade de ar disponível em um equipamento respiratório de ar comprimido
é muitas vezes insuficiente para todas essas atividades. Por esse motivo, a roupa pode ser equipada com
conexão para linha de ar externa opcional.

Detalhes inteligentes da cabeça aos pés

O desenho do visor em combinação com a máscara facial inteira Dräger FPS 7000 oferece um campo de
visão praticamente natural. Três combinações de luvas diferentes podem ser fixadas à roupa rapidamente, sem
ferramentas. Como opção, a roupa pode ser equipada com botas de segurança integradas ou meias à prova
de gases. Um rádio de bolso integrado e um suporte para botões aperte para falar facilitam a comunicação.

Há acessórios disponíveis para customizar a roupa de proteção química para atender suas necessidades
e exigências, ampliando assim sua variedade de opções de aplicação. Entre eles estão: suporte para
manômetro, ajuste de altura, visor antiembaçante e conector em D.

Componentes do sistema
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Dräger PSS® AirBoss

O Dräger PSS ® AirBoss oferece a melhor ergonomia da categoria
sendo um dos mais leves equipamentos de proteção respiratória para
combate a incêndios. As lições aprendidas com os bombeiros de todo
o mundo, e também as últimas inovações em tecnologia nos levaram a
projetar um sistema EAPR ainda mais seguro e limpo, para permitir que
você respirasse com mais facilidade por mais tempo.
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Roupa de conforto Dräger

Melhor desempenho por até quatro horas – sem a necessidade de
preparação ou logística elaboradas: quando o trabalho esquenta,
a roupa de conforto Dräger CVP 5220 está sempre pronta para ser
usada, uma vez que realiza por si a ação de resfriamento. O que
significa que não há: pré-congelamento, imersão em água, risco devido
à circulação de ar perigoso e perda de tempo.
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Dräger HPS® SafeGuard

O Dräger HPS® SafeGuard é um capacete universal extremamente leve
para serviços de incêndio e resgate. Seu design inovador combina
proteção máxima com elevado nível de conforto. O visual esportivo e
os acessórios leves e customizados fazem dele um capacete completo
para qualquer desafio.

Acessórios
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Botas de Nitrilo-P

Botas de bombeiros com proteção para os dedos do pé, oferecem
excelente proteção contra penetração, cortes e abrasão. Extra
confortáveis, nos tamanhos 43 a 50.
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Meias à prova de gases

Podem ser usadas com as botas de segurança e, por isso,
proporcionam enorme flexibilidade na escolha da bota correta.
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Luvas de algodão

Luvas opcionais de higiene para serem usadas sob as luvas de
proteção química.
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Sobre-luvas em Tricotril®

Uma luva especial resistente a cortes e com proteção química,
disponível nos tamanhos 10 e 11.
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Sobreluvas gigantes K-MEX®

Resistência adicional a cortes, disponíveis no tamanho 14.
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Combinação laminado + tricotril

Combina proteção mecânica e química ao mesmo tempo — oferecendo
alta sensibilidade, nos tamanhos 9 a 11.
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Válvula de regulagem Dräger PT 120 L

Efeito refrescante no corpo e ar respirável adicional de fontes externas.

Produtos relacionados
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Dräger CPS 5800

A Dräger CPS 5800 é uma roupa de proteção química de uso
limitado para aplicações e operações industriais a bordo que envolvam
substâncias perigosas gasosas, líquidas ou sólidas.
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Dräger CPS 5900

A Dräger CPS 5900 é a roupa de proteção química descartável
e à prova de gases ideal para incidentes com materiais perigosos.
Quando a prioridade máxima é a proteção completa contra gases,
líquidos e partículas perigosos, esta roupa leve é o traje ideal.
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Dräger CPS 7800

A roupa à prova de gás reutilizável Dräger CPS 7800 proporciona
excelente proteção contra substâncias perigosas sólidas, aerossóis,
líquidas e gasosas, mesmo em áreas explosivas. Devido ao seu material
inovador e ao novo desenho, a roupa oferece maior flexibilidade e
conforto ao entrar em espaços confinados e trabalhar com substâncias
criogênicas.

D
-1

83
10

-2
01

0

Dräger CPS 7900, verde-oliva, bege

Sob medida para o uso em situações de perigo QBRN: O Dräger
CPS 7900 à prova de gases possibilita uma excelente proteção
contra substâncias químicas, agentes biológicos e outras substâncias
perigosas. Seu material inovador qualifica o CPS 7900 igualmente para
emergências civis, missões de resgate em desastres e trabalhos de
descontaminação.
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APROVAÇÕES
PPE Regulation (EU) 2016/425 Exigências para equipamento de proteção individual
EN 943-1 Requisitos da UE para vestimentas de proteção à prova de gases

para aplicações industriais
EN 943-2 (ET) Requisitos da UE para vestimentas de proteção à prova de gases

para bombeiros
EN 1073-1 Proteção contra contaminação por partículas radioativas
EN ISO 13688 Equipamento de proteção — exigências gerais
EN 14126 Proteção contra contaminação por agentes infecciosos
EN 14593-1 Fornecido por um equipamento de proteção respiratória de linha

de ar com válvula de demanda
ISO 16602 Requisitos internacionais para vestimentas de proteção química
BS 8467 Requisitos britânicos para vestimentas de proteção CBRN
SOLAS Requisitos para uso marítimo
Proteção EX Apropriado para operações em todas as áreas potencialmente

explosivas

TESTES QUÍMICOS

Produto químico Tempo de
saturação
em min*

Produto químico Tempo de
saturação
em min*

Produto químico Tempo de
saturação
em min*

Acetona > 480 Acetato de etila > 480 Sarine (GB)** > 1.440
Acetonitrila > 480 Óxido de etileno > 480 Hidróxido de sódio

a 40 %
> 480

Amônia > 480 Ácido clorídrico > 480 Soman (GD)** > 1.440
1,3-butadieno > 480 Lewisite (L)** > 180 Ácido sulfúrico a 96

%
> 480

Dissulfeto de
carbono

> 480 Metanol > 480 Tetracloroetileno > 480

Cloro > 480 Cloreto de metila > 480 Tetra-hidrofurano > 480
Diclorometano > 480 Gás mostarda

(HD)**

> 1.440 Tolueno > 480

Dietilamina > 480 n-heptano > 480 VX** > 1.440
Há um banco de dados chamado VOICE, que é constantemente atualizado e está disponível para informações sobre resistências a
produtos químicos e processos de descontaminação.
*tempo de saturação de acordo com EN 943 parte 2.
**tempo de saturação de acordo com FINABEL 0.7.C

TESTES MECÂNICOS

Teste conforme EN 943: Classe***

Resistência a abrasão 6
Resistência a rachaduras ao flexionar 6
Resistência a rachaduras ao flexionar a -30 °C 6
Resistência à propagação de rasgos 3
Resistência à ruptura 6
Resistência a perfuração 3
***classes de acordo com EN 943 parte 2 — de 1 (menor) a 6 (maior).
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N.º do pedido
CPS 7900 R 29 500
Cores Azul ou laranja Componentes básicos

Tamanho P: alturas 1,50 m a 1,65 m
Tamanho M: alturas 1,60 m a 1,75 m
Tamanho G: alturas 1,70 m a 1,85 m
Tamanho GG: alturas de 1,80 m a 2,00 m

Tamanhos

Tamanho XGG: alturas de 1,95 a 2,10 m

Componentes básicos

Fecha na parte superior ou inferiorZíper
Aba de proteção com presilha de fecho
aderente ou engate

Componentes básicos

Botas de segurança: tamanhos 43 a 50
(sistema de tamanhos alemão)

Botas ou meias integradas

Meias à prova de gases em 3 tamanhos:
40 a 50 (sistema de tamanhos alemão)

Componentes básicos

Luva fluoroelastômero–butila (FKM-IIR):
tamanho 9 a 11
Luva de combinação laminado + triotril:
tamanhos 10 + 11

Luvas

Luva de combinação laminado + butila:
tamanhos 9–11

Componentes básicos

Luvas de algodão
Braçadeiras à prova de gases
Cobertura para luvas resistente a cortes
em Tricotril® ou

Acessórios de luvas

K-MEX® gigante

Acessórios

Visão clara Visor antiembaçante Acessórios
Válvula de regulagem PT 120 LAlimentação externa de ar
Conexão de ar

Acessórios

Opção de fixação Conector em D no quadril (direita e/ou
esquerda)

Acessórios

Monitoramento mais fácil da pressão Suporte para manômetro Acessórios
Individualmente ajustável Ajuste de altura Acessórios

Bolsa de armazenamento e transporte CPSArmazenamento e transporte
Caixa de armazenamento

Acessórios

Transponder eletrônico de gestão de
depósito

Componente básico

Marcação personalizada: Com cores diferentes nas costas, peito e
mangas

Acessórios

Tricotril® é uma marca registrada da KCL GmbH
K-MEX® é uma marca registrada da KCL GmbH
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

DRÄGER SAFETY DO BRASIL
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Dräger Safety São Paulo
Al. Pucurui 51/61
Tamboré
06460-100 – Barueri – São Paulo
Tel +55 (11) 4689 4900
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Novo Cavaleiros
27933-450 – Macaé – RJ
Tel +55 (22) 2765 7098
.

BAHIA
Filial Camaçari
Rua Hidrogênio, 2802
Galpão 03
Caminho da Árvores
Polo Industrial de Camaçari
42816-140 – Camaçari – Bahia
.
RIO GRANDE DO SUL
Filial Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850
95853-000 – Triunfo –
Rio Grande do Sul
Tel +55 (11) 4689 4900
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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