
Dräger CPS 7900
Pakaian Pelindung Kimia

Dirancang secara khusus untuk digunakan di bawah kondisi ekstrem:
Dräger CPS 7900 yang kedap gas memberikan perlindungan yang sangat
baik terhadap bahan kimia industri, agen biologis, dan zat beracun lainnya.
Bahan inovatifnya juga membuat CPS 7900 memenuhi syarat untuk
pekerjaan di area eksplosif serta untuk menangani zat kriogenik.
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Visor antikabut (opsional)

 – Tidak berkabut–tanpa perlakuan awal

 – Jendela pandang besar, memberi          

bidang pandang yang hampir alami

Sepatu bot keselamatan terintegrasi

 – Mudah diganti

 – Terpasang pada pakaian

 – Atau kaos kaki terpadu kedap gas

Katup regulasi RV PT 120 L (opsional)

 – Koneksi ke sumber udara       

pernapasan eksternal

 – Laju ventilasi yang dapat disesuaikan

 – Tersedia dengan pengalihan otomatis 

antara SCBA dan sumber udara 

eksternal jika diperlukan

Ransel

 – Dapat digabungkan dengan semua 

kombinasi tabung PA dan perangkat 

sirkuit tertutup yang dikenal

Ritsleting di samping

 – Pilih antara bukaan dari atas atau bawah

 – Kait penutup dengan perekat         

kasar-dan-halus atau kancing tekan

 – Sangat cocok untuk kebutuhan           

tim darurat

Sarung tangan safety kedap gas   

(terpasang ke pakaian tanpa alat bantu)

 – Tersedia kombinasi sarung tangan 

berbeda dalam ukuran berbeda
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Pakaian kedap gas

‒ SCBA dipakai di dalam pakaian pelindung
‒ lima ukuran pakaian (S-XXL)
‒ ritsleting samping
‒ bahan pakaian D-mex, dapat dipakai ulang

Perlindungan dengan kelas tersendiri

Pakaian pelindung bahan kimia Dräger CPS 7900 dikembangkan untuk melindungi pemakainya ketika
menangani bahan-bahan beracun atau berbahaya dan untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk
berbagai tugas berbahaya. Bahan pakaian D-mex™  menawarkan resistansi yang unik terhadap berbagai zat.
Dräger CPS 7900 memenuhi dan melampaui standar persyaratan internasional untuk pakaian pelindung yang
dapat digunakan kembali bagi departemen pemadam kebakaran, organisasi pencarian dan penyelamatan, dan
industri.

D-mex™: Keamanan 5 lapis

Bahan pakaian yang inovatif dan unik D-mex™ terdiri atas lima lapisan. Lapisan elastomer yang sangat kuat serta
lapisan barier yang tahan terhadap bahan kimia ada di bagian dalam dan bagian luar. Hal ini memungkinkan
pakaian untuk mempertahankan kemampuan perlindungan sepenuhnya , bahkan ketika bahan di bagian luar
rusak. Sifat elektrostatisnya membuat pakaian ini bisa dipakai di semua area eksplosif. Fleksibilitas D-mex™ 
bahkan memungkinkannya untuk menangani gas cair seperti amonia pada suhu kontak -80 °C.

Kenyamanan pemakaian yang luar biasa

Pakaian pelindung bahan kimia mengurangi stres selama pekerjaan yang sulit di zona bahaya dan area
berbahaya. Dengan potongan baru yang ergonomis dan lima ukuran yang tersedia, setelan ini menawarkan
tingkat mobilitas tertinggi dalam berbagai aktivitas dan tugas untuk pemakai dengan tinggi badan 1,50 m hingga
2,10 m . Selain itu, bobot yang jelas lebih ringan dan lapisan bahan pakaian yang lebih baik membuat gerakan
pemakai nyaman dan memberikan fleksibilitas penuh.

Siap setiap saat

Bahan-bahan inovatif dan konsep pemakaian baru membuat baju ini secara signifikan mengurangi waktu dan
biaya untuk pengujian berkala dan biaya. Selain itu, pakaian ini dapat dibersihkan dan didisinfeksi dengan
mudah. Artinya, waktu dan biaya yang dihabiskan selama 15 tahun masa pakai pakaian ini menjadi jauh
berkurang.

Tidak pernah lagi kehilangan napas

Udara pernapasan adalah komoditas langka dalam tugas yang melibatkan bahan beracun atau atmosfer
berbahaya. Rute menuju ke lokasi penugasan dan lokasi dekontaminasi harus dijembatani. Tugas yang
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sebenarnya harus diselesaikan. Tugas ini dilanjutkan dengan dekontaminasi yang cermat sehingga pakaian
dapat dilepas. Jumlah udara yang tersedia di dalam alat bantu pernapasan udara bertekanan sering kali tidak
cukup untuk mencakup kedua aktivitas ini. Untuk alasan ini, pakaian dapat dilengkapi dengan saluran opsional.

Detail cerdas dari ujung kepala hingga ujung kaki

Desain visor dalam kombinasi dengan masker seluruh wajah Dräger FPS 7000 menawarkan bidang pandang
yang hampir alami. Tiga kombinasi sarung tangan yang berbeda dapat dipasang pada setelan dengan cepat
dan tanpa alat. Secara opsional, setelan tersebut dapat dilengkapi dengan sepatu bot safety terpadu atau kaus
kaki kedap gas. Sebuah kantong radio terpadu dan tempat untuk tombol push-to-talk membuat komunikasi lebih
mudah.

Aksesori tambahan tersedia untuk menyesuaikan setelan pelindung bahan kimia ini agar memenuhi kebutuhan
dan persyaratan spesifik Anda, sehingga memperluas rentang pilihan aplikasi Anda. Termasuk tempat alat ukur
tekanan, pengatur ketinggian, visor antikabut, dan D-Connect.

Komponen Sistem
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Dräger PSS® AirBoss

Dräger PSS® AirBoss menawarkan ergonomi yang terbaik di kelasnya
dan salah satu alat bantu pernapasan paling ringan untuk pemadaman
kebakaran. Pelajaran yang diperoleh dari pemadam kebakaran di
seluruh dunia serta inovasi terbaru dalam teknologi telah mengarahkan
kami untuk merancang sistem SCBA yang lebih aman dan lebih bersih
agar Anda dapat bernapas lebih mudah dan lebih lama.
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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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Dräger HPS® SafeGuard

Dräger HPS® SafeGuard adalah helm universal yang sangat ringan
untuk layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Desain yang
inovatif memadukan perlindungan optimal dengan tingkat kenyamanan
pemakaian tertinggi. Tampilan yang sportif, ringan dan aksesori yang
dibuat khusus menjadikan helm ini dapat diandalkan untuk tantangan
apa pun.

Aksesori
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Sepatu bot Nitrile-P

Sepatu bot petugas pemadam kebakaran dengan tutup jari kaki,
memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap kemungkinan
tertusuk, terpotong, dan abrasi. Kenyamanan ekstra, dengan ukuran 43
hingga 50.
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Kaos kaki kedap-gas

Dapat dikenakan dengan sepatu bot safety dan, oleh karena itu,
memberikan fleksibilitas besar dalam memilih sepatu bot yang tepat.
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Sarung tangan katun

Sarung tangan opsional untuk higiene di bawah sarung tangan
pelindung bahan kimia.
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Sarung tangan luar Tricotril®

Sarung tangan tahan potong dengan perlindungan bahan kimia lengkap,
tersedia dalam ukuran 10 dan 11.
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Sarung tangan luar K-MEX® Gigant

Ketahanan tambahan terhadap pemotongan, tersedia dalam ukuran 14.
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Kombinasi Laminate + Tricotril

Menggabungkan perlindungan mekanis dan kimia–menawarkan
sensitivitas tinggi, dengan ukuran 10 hingga 11.
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Katup Regulasi Dräger PT 120 L

Lubang yang memberikan efek pendinginan pada tubuh dan udara
pernapasan tambahan dari sumber eksternal.

Produk Terkait
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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 5900

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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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 eksplosif. 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 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

08 | Dräger CPS 7900

PERSETUJUAN
Peraturan APD (UE) 2016/425 Persyaratan Alat Pelindung Diri
EN 943-1 Persyaratan UE untuk pakaian pelindung kedap gas untuk aplikasi

industri
EN 943-2 (ET) Persyaratan UE untuk pakaian pelindung kedap gas untuk

digunakan oleh petugas pemadam kebakaran
EN 1073-1 Perlindungan terhadap kontaminasi dari partikel radioaktif
EN ISO 13688 Peralatan Pelindung - persyaratan umum
EN 14126 Perlindungan terhadap kontaminasi dari bahan menular
EN 14593-1 Disediakan dengan alat bantu pernapasan saluran udara dengan

katup respons paru-paru (LDV)
ISO 16602 Persyaratan internasional untuk pakaian pelindung bahan kimia
BS 8467 Persyaratan Inggris untuk pakaian pelindung CBRN
SOLAS Persyaratan untuk penggunaan maritim
Perlindungan ledakan Cocok untuk operasi di semua area eksplosif

PENGUJIAN KIMIA

Zat kimia Waktu kerusakan
dalam menit*

Zat kimia Waktu kerusakan
dalam menit*

Zat kimia Waktu kerusakan
dalam menit*

Aseton > 480 Etil asetat > 480 Sarin (GB)** > 1.440
Asetonitril > 480 Etilen oksida > 480 Natrium hidroksida

40 %
> 480

Amonia > 480 Hidrogen klorida > 480 Soman (GD)** > 1.440
1,3-Butadiena > 480 Lewisite (L)** > 180 Asam fulfur 96 % > 480
Karbon disulfida > 480 Metanol > 480 Tetrakloretilen > 480
Klorin > 480 Metil klorida > 480 Tetrahidrofuran > 480
Diklorometana > 480 Gas mustard (HD)** > 1.440 Toluena > 480
Dietilamina > 480 n-heptana > 480 VX** > 1.440
Database VOICE yang senantiasa diperbarui tersedia untuk tetap menerima pemberitahuan tentang resistansi bahan kimia dan proses
dekontaminasi.
* waktu terobosan menurut EN 943 Bagian 2.
** waktu terobosan menurut FINABEL 0.7.C

PENGUJIAN MEKANIS

Pengujian menurut EN 943: Kelas***

Ketahanan abrasi 6
Ketahanan lekuk-lentur 6
Ketahanan lekuk-lentur pada -30 °C 6
Ketahanan terhadap propagasi sobek 3
Ketahanan retak 6
Ketahanan penusukan 3
*** kelas menurut EN 943 Bagian 2 – dari 1 (terendah) hingga 6 (tertinggi).

Informasi Pemesanan

No. Pemesanan
CPS 7900 R 29 500
Warna Biru atau oranye Komponen dasar
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Ukuran S: tinggi badan 1,50 m hingga 1,65
m
Ukuran M: tinggi badan 1,60 m hingga 1,75
m
Ukuran L: tinggi badan 1,70 m hingga 1,85
m
Ukuran XL: tinggi badan 1,80 m hingga
2,00 m

Ukuran

Ukuran XXL: tinggi badan 1,95 m hingga
2,10 m

Komponen dasar

Menutup di atas atau bawahRitsleting
Kait penutup dengan perekat kasar-dan-
halus atau kancing

Komponen dasar

Sepatu bot safety: ukuran 43 hingga 50
(sistem ukuran Jerman)

Sepatu bot atau kaos kaki terpadu

Kaos kaki kedap gas dalam 3 ukuran: 40
hingga 50 (sistem ukuran Jerman)

Komponen dasar

Sarung tangan Fluoroelastomer-Butyl
(FKM-IIR): ukuran 9 hingga 11
Kombinasi sarung tangan Laminate +
Triotril ukuran 10 + 11

Sarung tangan

Kombinasi sarung tangan Laminate + Butil:
ukuran 9 - 11

Komponen dasar

Sarung tangan katun
Manset tangan kedap gas
Sarung tangan luar tahan potong Tricotril®

atau

Aksesori sarung tangan

K-MEX® Gigant

Aksesori

Pandangan jelas Visor antikabut Aksesori
Katup Regulasi PT 120 LSuplai udara eksternal
Air-Connect

Aksesori

Opsi pengencangan D-Connect di pinggul kiri dan/atau kanan Aksesori
Pemantauan tekanan yang lebih mudah Penahan alat ukur tekanan Aksesori
Dapat disetel tersendiri Penyetelan ketinggian Aksesori

Penyimpanan dan tas pengangkut CPSPenyimpanan dan transpor
Kotak penyimpanan

Aksesori

Transponder manajemen gudang elektronik Komponen dasar
Penandaan sesuai pesanan: Dalam warna berbeda di punggung, dada,

dan lengan baju
Aksesori

Tricotril® adalah merk dagang terdaftar dari KCL GmbH
K-MEX® adalah merek dagang terdaftar dari KCL GmbH
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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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