
Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900
Αδιάβροχη προστατευτική στολή

Ελαφριές και άνετες κατά τη χρήση: Οι προστατευτικές, αδιαπέρατες
από υγρά στολές Dräger SPC 4X00 προσφέρουν αξιόπιστη προστασία
έναντι και των πιο μικρών σωματιδίων και σκονών, πολλών συμπυκνωμένων
ανόργανων οξέων και αλκαλικών διαλυμάτων, ενώ είναι ανθεκτικές και σε
ευρύ φάσμα οργανικών υγρών χημικών. Διαθέτουν πιστοποίηση CE και
κατηγοριοποιούνται ως τύπου 3, 4, 5 και 6.
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Ελαστικός δακτύλιος 
προσώπου Dräger
Εργονομικός σχεδιασμός για  
μέγιστη άνεση

Μόνιμα ενσωματωμένες κάλτσες
Κάλτσες με μανσέτες από το ίδιο 
υλικό με τη στολή για επιπλέον 
προστασία

Αντιστατικός σχεδιασμός
Ειδικός σχεδιασμός κάλτσας για 
εργασία σε ζώνες με κίνδυνο έκρηξης 
(προαιρετικός εξοπλισμός)

Πλατιά ομματοθυρίδα
Βέλτιστη όραση με την χρήση 

μάσκας ολόκληρου προσώπου

Άνοιγμα στο πίσω μέρος
Υψηλή προστασία έναντι  

κινδύνων από μπροστά

Σακίδιο πλάτης
Βέλτιστη άνεση κατά τη μεταφορά 

της εσωτερικής αναπνευστικής 
συσκευής πεπιεσμένου αέρα
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Προστατευτική στολή έναντι έκθεσης σε υγρά

‒ Φόρμα με κουκούλα (SPC 4400), προστατευτική στολή με ελαστικό δακτύλιο προσώπου (SPC 4800)
ή ολόσωμη προστατευτική στολή με ομματοθυρίδα (SPC 4900)

‒ CPM (μίας χρήσης) ή CLF (περιορισμένης χρήσης)
‒ Διατίθεται αντιστατική έκδοση

Αξιόπιστη προστασία, σε συνδυασμό με χαμηλό βάρος και άνεση

Αν υπάρχει κίνδυνος επαφής με στερεά ή/και υγρά χημικά κατά την εργασία σας, μόνο μια ολόσωμη προστατευτική
στολή μπορεί να προσφέρει τη βέλτιστη προστασία. Για να προστατέψετε το δέρμα σας από βλαβερές ουσίες, οι
στολές προστασίας έναντι επικίνδυνων ουσιών, όπως της σειράς Dräger SPC 4X00, είναι η κατάλληλη επιλογή.
Κατασκευάζονται από υλικό CPM και CLF και προσφέρουν πλήρη προστασία έναντι και των πιο μικρών σωματιδίων
και σκονών. Επιπλέον, οι στολές προστατεύουν έναντι πολλών συμπυκνωμένων ανόργανων οξέων/αλκαλικών
διαλυμάτων, και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε ένα ευρύ φάσμα οργανικών χημικών σε υγρή μορφή. Διαθέτουν
πιστοποίηση CE και κατηγοριοποιούνται ως στολές χημικής προστασίας, τύπου 3, 4, 5 και 6.

Στους συχνούς τομείς εφαρμογής περιλαμβάνονται οι εργασίες απολύμανσης, συντήρησης, επιθεώρησης
ή καθαρισμού, μετάγγισης και πλήρωσης, χειρισμού πετρελαίου και πολλές άλλες.

Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις της εργασίας σας, αυτές οι στολές προσφέρουν την κατάλληλη
προστασία για κάθε εφαρμογή

SPC 4400 φόρμα με κουκούλα: Η φόρμα διαθέτει άνοιγμα στο μπροστινό μέρος, κουκούλα, άκρα με λάστιχο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα με διαφορετικά προϊόντα αναπνευστικής προστασίας, γάντια και μπότες.

SPC 4800 προστατευτική στολή με ελαστικό δακτύλιο προσώπου: Αυτή η έκδοση προστατευτικής στολής
με ελαστικό δακτύλιο προσώπου, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μάσκα ολόκληρου προσώπου. Επιπλέον, η στολή
είναι ήδη εξοπλισμένη με γάντια και ενσωματωμένες κάλτσες.

SPC 4900 ολόσωμη προστατευτική στολή με ομματοθυρίδα: Αυτή η στολή πλήρους προστασίας
χρησιμοποιείται με αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα (SCBA) στο εσωτερικό της και είναι ήδη
εξοπλισμένη με ενσωματωμένα γάντια και κάλτσες.

Dräger SPC 4400: Η ιδανική προστατευτική στολή για απλές εργασίες.

Η μονοκόμματη φόρμα διατίθεται σε δύο διαφορετικά υλικά (CPM και CLF). Η κουκούλα, τα μανίκια και τα
μπατζάκια έχουν λάστιχο στις άκρες τους και θηλιά αντίχειρα Το φερμουάρ είναι τοποθετημένο μπροστά στο
κέντρο και επιπλέον η έκδοση από υλικό CPM, διαθέτει δύο προστατευτικά καλύμματα, αλλά και αυτοκόλλητες
ταινίες. Η έκδοση από CLF διαθέτει ιμάντες τύπου hook-and-loop αντί για ταινίες, επιτρέποντας την περιορισμένη
χρήση. Υπάρχει προστατευτικό κάλυμμα και στην περιοχή του λαιμού, για την ασφαλή σφράγιση της στολής.
Η φόρμα έχει σχεδιαστεί για χρήση, ενδεικτικά, με μάσκες μίας χρήσης έναντι σκόνης, μάσκες ημίσεος ή ολόκληρου
προσώπου, αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου αέρα, συσκευές βεβιασμένης παροχής αέρα ή συσκευές δικτύου
πεπιεσμένου αέρα.
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Dräger SPC 4800: Προηγμένη προστασία

Αυτό που κάνει τη στολή Dräger SPC 4800 να ξεχωρίζει, είναι ο μοναδικός ελαστικός δακτύλιος προσώπου που
ενσωματώνεται επίσης στην αεροστεγή στολή Dräger CPS. Είναι μαλακή, ελαστική και ιδιαίτερα εύχρηστη.
Η μονοκόμματη φόρμα με αδιαπέρατες από υγρά ραφές είναι εξοπλισμένη με μόνιμα ενσωματωμένα γάντια,
κάλτσες με μανσέτες, καθώς και φερμουάρ στην πλάτη. Έτσι, δεν δαπανάται χρόνος για τη σφράγιση της στολής.
Είναι σχεδιασμένη για χρήση με μάσκες ολόκληρου προσώπου, π.χ. σε συνδυασμό με αναπνευστική συσκευή
πεπιεσμένου αέρα, συσκευή παροχής αέρα, ή συσκευή εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα.

Dräger SPC 4900: Πλήρης προστασία για τους εργαζόμενους και τον εξοπλισμό τους

Όμοια με τη στολή SPC 4800, η SPC 4900 διαθέτει μόνιμα ενσωματωμένα γάντια, κάλτσες και πρόσβαση από
την πλάτη. Η στολή χρησιμοποιείται με μάσκα ολόκληρου προσώπου σε συνδυασμό με μια αυτόνομη αναπνευστική
συσκευή πεπιεσμένου αέρα. Η στολή SPC 4900 διαθέτει πολύ μεγάλη κουκούλα με ομματοθυρίδα και σακίδιο
πλάτης για τη βέλτιστη προστασία της αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής πεπιεσμένου αέρα, η οποία φοριέται
κάτω από τη στολή. Έτσι, προστατεύεται όλος ο εξοπλισμός σε περίπτωση μόλυνσης.

Λεπτομέρειες
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Κουκούλα με ελαστικό κορδόνι περίσφιξης
και προστατευτικά καλύμματα

Ελαστικός δακτύλιος προσώπου Ομματοθυρίδα

Χαρακτηριστικά SPC 4400
(CPM) 

SPC 4400
(CLF)

SPC 4800 
αντιστατική SPC 4800 SPC 4900

Φόρμα Κουκούλα και ελαστικό κορδόνι 
περίσφιξης • •

Κουκούλα και ελαστικός 
δακτύλιος προσώπου • •

Ολόσωμη προστατευτική στολή Με ομματοθυρίδα •
Υλικό CPM (κίτρινο) •

CLF (πορτοκαλί) • • • •
CLF (λαδί) • •

Φερμουάρ Μπροστινό μέρος • •
Πίσω μέρος • • •

Γάντια Πολυστρωματικά γάντια •
Γάντια από βουτυλεστέρα • •
Μανσέτα μανικιού •

Χωρίς γάντια Λάστιχο στους καρπούς • •
Με βρόχο αντίχειρα • •

Κάλτσες Αντιστατικός σχεδιασμός •
Κάλτσες με μανσέτα • • •

Χωρίς κάλτσες Λάστιχο στους αστραγάλους • •
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Γιλέκο ρύθμισης θερμοκρασίας του σώματος της Dräger

Αυξημένη απόδοση για έως και τέσσερις ώρες - χωρίς να απαιτείται
περίπλοκη προετοιμασία και διαχείριση υλικού: όταν η θερμοκρασία στη
δουλειά ανεβαίνει, το γιλέκο ρύθμισης θερμοκρασίας του σώματος CVP
5220 της Dräger είναι πάντα στη διάθεσή σας, καθώς έχει από μόνο του
ψυκτική δράση. Τι σημαίνει αυτό; δεν απαιτείται πρόψυξη ή εμβάπτιση
μέσα σε νερό, δεν υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας της επικίνδυνης κυκλοφορίας
αέρα και δε χάνετε χρόνο.
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Dräger X-plore® 1900

Το προϊόν Dräger X-plore® 1900 είναι μια υψηλής απόδοσης, αναλώσιμη
μάσκα προστασίας από σκόνες και μικροσωματίδια. Η κορυφαία ποιοτικά
φιλτρομάσκα σωματιδίων διατίθεται σε δύο μεγέθη, συνδυάζοντας την
ευκολία χρήσης, την εξαιρετική άνεση και τη βέλτιστη εφαρμογή. Για τον
υψηλότερο βαθμό προστασίας –ακόμα και για άτομα που φορούν γυαλιά.
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Dräger X-plore® 3300/3500

Ο τέλειος συνδυασμός: ο μοντέρνος σχεδιασμός και το χαμηλό βάρος
προσφέρουν επιπλέον προστασία και άνεση. Επιλέξτε μεταξύ της
οικονομικής μάσκας ημίσεος προσώπου με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
Dräger X-plore® 3300 ή της έκδοσης Dräger X-plore® 3500 για
προστασία μεγάλης διάρκειας υπό αντίξοες συνθήκες.
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Panorama Nova® της Dräger

Η αναπνευστική μάσκα Panorama Nova πληροί τα υψηλότερα πρότυπα
προστασίας, σφράγισης και ποιότητας. Δοκιμασμένη παγκοσμίως εδώ και
δεκαετίες, η μάσκα ολόκληρου προσώπου αντιπροσωπεύει την απόλυτη
αξιοπιστία στην προστασία της αναπνευστικής οδού και των ματιών.
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Dräger X-plore® 8000

Οι δύσκολες συνθήκες στον χώρο εργασίας απαιτούν αξιόπιστες λύσεις.
H συσκευή Dräger X-plore® 8000 προσφέρει ένα νέο πρωτοποριακό
χειρισμό σε συνδυασμό με έξυπνα ηλεκτρονικά συστήματα παρέχοντας ετσι
έναν υψηλό βαθμό ασφάλειας στους υπαλληλούς σας προκειμένου να είναι
σε θέση να επικεντρωθούν στα καθήκοντά τους.
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Dräger X-plore® 9x00 και PAS X-plore®

Η σειρά Dräger X-plore® 9x00 έχει σχεδιαστεί για ελαφριές βιομηχανικές
εφαρμογές και παρέχει άνετη και αξιόπιστη αναπνευστική προστασία.
Χάρη σε χαρακτηριστικά όπως ο μοναδικός μειωτήρας ασφαλούς ροής
και η λειτουργία αυτοελέγχου, οι χρήστες ωφελούνται από μεγαλύτερη
λειτουργική άνεση, ασφάλεια και ευελιξία.
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PSS® 3000 της Dräger

Η συσκευή PSS® 3000 της Dräger είναι μια νέας γενιάς αναπνευστική
συσκευή υψηλής απόδοσης για πυροσβέστες. Συνδυάζοντας την άνεση
με την εξαιρετική απόδοση παροχής πεπιεσμένου αέρα, έχει σχεδιαστεί
για εφαρμογές, όπου η απλότητα και η ευχρηστία είναι καθοριστικής
σημασίας. Ελαφριά αλλά ταυτόχρονα στιβαρή και ευκολοφόρετη, αυτή
η προηγμένη αναπνευστική συσκευή προσφέρει κορυφαία αναπνευστική
προστασία.
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Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – ένα πολυλειτουργικό κράνος για τις διάφορες
απαιτήσεις των ομάδων έκτακτης επέμβασης κατά τις επιχειρήσεις έρευνας
και διάσωσης. Για την πυρόσβεση σε δασώδεις και θαμνώδεις περιοχές,
τα οδικά ατυχήματα, τη διάσωση σε ύψος, διάσωση σε νερό, καθώς και
για όλες τις επιχειρήσεις τεχνικής υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης.
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Μπότες νιτριλίου

Προστατευτικές μπότες με ενίσχυση στα δάχτυλα και άριστη προστασία
έναντι διάτρησης και σκισίματος. Εξαιρετική άνεση χρήσης, διατίθεται σε
μεγέθη 43-50 (μεγέθη 9-16,5 UK sizes).
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Μπότες από PVC

Προστατευτικές μπότες από υλικό PVC με ατσάλινο κάλυμμα δακτύλων
και ατσάλινη προατασία στη σόλα σε μέγεθος 43 έως 48.
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Βαμβακερά γάντια

Εάν χρειάζεται, μπορούν να φορεθούν κάτω από τα προστατευτικά
γάντια.
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Εξωτερικά γάντια Tricotril®

Γάντια που συνδυάζουν την αντοχή σε κοψίματα με την προστασία από
χημικά, σε μεγέθη 10 και 11.
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ChemTape®

Η ταινία ChemTape® με αντοχή σε χημικά είναι κατάλληλη για χρήση
με φόρμες SPC 4400 που δεν είναι εξοπλισμένες με μόνιμα γάντια,
ελαστικό δακτύλιο προσώπου και κάλτσες. Επιπρόσθετος εξοπλισμός που
προσφέρει βέλτιστη αντίσταση στα σημεία επαφής μεταξύ της στολής και
των εξαρτημάτων.

Σχετικά προϊόντα
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Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane

Η Dräger SPC 2400 είναι μια στολή πολλαπλών χρήσεων, που προσφέρει
αξιόπιστη προστασία από υγρά και σκόνη. Η στολή διατίθεται σε μια ειδική
έκδοση μεγάλης ανθεκτικότητας από υλικό PVC ή ως ελαφριά έκδοση από
flexothane, διαπερατή από υδρατμούς .
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SPC 4700 με CVA 0700

Άνεση και φορητότητα, σε συνδυασμό με βέλτιστη προστασία: αυτά
προσφέρει η αδιαπέρατη από υγρά προστατευτική στολή Dräger SPC
4700 σε συνδυασμό με το γιλέκο εξαερισμού CVA 0700. Αυτή η στολή
τύπου 3 προσφέρει αξιόπιστη προστασία έναντι χημικών, ενώ το γιλέκο
παρέχει συνεχώς αναπνεύσιμο αέρα και μια ευχάριστη, δροσερή ροή αέρα
στο σώμα .
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Dräger CPS 5800

The Dräger CPS 5800 is a limited-use chemical protective suit for
industrial applications and operations on board that involve a gaseous,
liquid or solid hazardous substance.
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CPS 5900 της Dräger

Η φόρμα CPS 5900 της Dräger είναι η ιδανική μίας χρήσης, αεροστεγής
στολή προστασίας από χημικά για περιστατικά που σχετίζονται με
επικίνδυνα υλικά. Για περιπτώσεις όπου η ολοκληρωμένη προστασία
εναντίον επικίνδυνων αερίων, ρευστών και σωματιδίων αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα, αυτό το ελαφρύ ένδυμα είναι η πλέον κατάλληλη στολή.
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CPM υλικό με προστατευτική επίστρωση (barrier)
CLF carrier fleece
Συχνότητα χρήσης 1 σχεδιασμένη για περιορισμένη χρήση 3

SPC 4400 (CPM): 5 έτη
SPC 4400 (CLF): 10 έτη

Ιδιότητες υλικού

Διάρκεια ζωής κατά την αποθήκευση 2

SPC 4800 και 4900: 10 έτη
Δεδομένα διαπερατότητας Η διαρκώς επικαιροποιημένη βάση δεδομένων VOICE της Dräger παρέχει αξιόπιστες

πληροφορίες για την αντίσταση σε χημικά: www.draeger.com/voice
ISO 16602 Διεθνείς απαιτήσεις για τον προστατευτικό

ρουχισμό
EN 14605 Απαιτήσεις της ΕΕ για τον προστατευτικό

ρουχισμό
Τύπου 3 και 4

EN ISO 13982-1 Απαιτήσεις της ΕΕ για τον προστατευτικό
ρουχισμό
Τύπου 5

EN 13034 Απαιτήσεις της ΕΕ για τον προστατευτικό
ρουχισμό
Τύπου 6

EN 1073-2 Απαιτήσεις της ΕΕ για ρουχισμό που
προστατεύει έναντι ραδιενεργής μόλυνσης

EN 14126 Απαιτήσεις της ΕΕ για ρουχισμό που
προστατεύει έναντι μολυσματικών
παραγόντων

Εγκρίσεις στολής

EN 1149 Απαιτήσεις της ΕΕ για τον προστατευτικό
ρουχισμό - ηλεκτροστατικές ιδιότητες

1 Όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 11610
2 Χωρίς χρήση και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνθήκες αποθήκευσης
3 Η στολή SPC 4400 (CPM) έχει σχεδιαστεί για μία χρήση μόνο.

Πληροφορίες παραγγελίας

S M L XL XXL XXXLΣτολές και μεγέθη

(162-170 cm) (168-176 cm) (174-182 cm) (180-188 cm) (186-194 cm) (192-200 cm)

SPC 4400 CPM
SPC 4400, κίτρινο R 63 547 R 63 548 R 63 549 R 63 550 R 63 551 R 63 552

SPC 4400 CLF
SPC 4400, πορτοκαλί R 63 553 R 63 554 R 63 555 R 63 556 R 63 557 R 63 558
SPC 4400, λαδί 37 05 664 37 05 665 37 05 666 37 05 667 37 05 668 37 05 669

SPC 4800 CLF
SPC 4800, πορτοκαλί R 63 493 R 63 494 R 63 495 R 63 496 R 63 497 R 63 498
SPC 4800 αντιστατική,
πορτοκαλί

R 63 417 R 63 418 R 63 419 R 63 420 R 63 421 R 63 422

SPC 4800 αντιστατική, λαδί 37 02 569 37 02 568 37 02 567 37 02 566 37 02 565 37 02 564

SPC 4900 CLF
SPC 4900, πορτοκαλί R 63 453 R 63 454 R 63 455 R 63 456 R 63 457 R 63 458



Πληροφορίες παραγγελίας
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Παρελκόμενα

Γιλέκο άνεσης
CVP 5220, S/M R 58 762
CVP 5220, L/XL R 58 763
CVP 5220, 2XL/3XL R 58 764
CVP 5220, 4XL/5XL R 58 761
Στοιχείο από PCM (large) R 45 104

Γάντια

Tricotril® εξωτερικά γάντια, μέγεθος 10 R 55 968

Tricotril® εξωτερικά γάντια, μέγεθος 11 R 55 966
Μεγάλα εξωτερικά γάντια, μέγεθος 14 R 55 969
Βαμβακερά γάντια R 50 972

ChemTape® R 63 069

ESD μπότες
(για χρήση με αντιστατική στολή SPC 4800)
ESD PVC μπότες, μέγεθος 40 (UK size 6.5) R 62 441
ESD PVC μπότες, μέγεθος 41 (UK size 7-7.5) R 62 463
ESD PVC μπότες, μέγεθος 42 (UK size 8-8.5) R 62 464
ESD PVC μπότες, μέγεθος 43 (UK size 9-9.5) R 62 465
ESD PVC μπότες, μέγεθος 44 (UK size 10-10.5) R 62 466
ESD PVC μπότες, μέγεθος 45 (UK size 11-11.5) R 62 467
ESD PVC μπότες, μέγεθος 46 (UK size 12-12.5) R 62 468
ESD PVC μπότες, μέγεθος 47 (UK size 13-13.5) R 62 469
ESD PVC μπότες, μέγεθος 48 (UK size 14-14.5) R 62 470
Το Tricotril® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της KCL.
Το ChemTape® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Kappler Inc.



Σημειώσεις
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

GREECE
Draeger Hellas S.A.
150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.safety@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60 90 4809
Fax: +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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