
SPC 4700 med CVA 0700
Ventilerede stænksikre dragter

Komfort, bevægelsesfrihed og optimal beskyttelse: det får du, når du
kombinerer den væsketætte Dräger SPC 4700-beskyttelsesdragt med
den ventilerende CVA 0700-vest. Denne type 3-dragt giver pålidelig
beskyttelse mod kemikalier, mens vesten konstant tilfører indåndingsluft
og en behagelig, kølende luftstrøm.
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Panoramavisir

Frit udsyn til alle sider og opad

Nødfl ap
Til særlig hurtig aftagning 

af dragten

Høj materialebestandighed
Let og behageligt materiale

Undtaget fra G26
Ingen vejrtrækningsmodstand 

takket været den lave vægt

Optimeret støjniveau 
< 70 dB(A) for endnu mere komfort

Justerbar, beskyttet luftstrøm
Køling med konstant luftstrøm

Automatisk selvtest
Korrekt luftstrøm uden 

forudgående fl owtest

Advarselsfl øjte
Akustisk alarm i tilfælde af, at 

lufttilførslen blokeres eller falder

Sokker
Udstyret med antistatiske sokker



Fordele
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Forbedret CVA 0700-design kombineret med nyt, innovativt dragtmateriale.

Det nye dragtmateriale, der er fremstillet af CLF og CPM, føles blødt og behageligt at have på og støjer
minimalt. Ydermere er det særdeles modstandsdygtigt over for kemikalier, og dragten fås i tre udformninger.
Ventilationsvestene er også blevet forbedret: Støjniveauet er blevet reduceret til under 70 dB(A), og det nye,
forbedrede vask- og rengøringssystem betyder, at vesten kan maskinvaskes.

Ubesværet vejrtrækning - mere effektivt arbejde

Med kombinationen af Dräger SPC 4700 og CVA 0700 kan man arbejde effektivt uden at have behov for
tungt åndedrætsværn. I stedet for forsynes man med ren indåndingsluft fra en pålidelig ekstern luftforsyning.
Den særlige ventilationsvest fordeler luften jævnt inde i dragten og giver en kølende effekt, der gør, at visiret
ikke dugger til. Takket været dragtens og vestens lave vægt føles arbejdet mere behageligt end nogensinde
før. Langvarige, komplekse eller stressende opgaver kan håndteres lettere og på en mere sikker måde.
Den lave vægt og det, at man kan arbejde uden vejrtrækningsmodstand, betyder også, at der ikke er brug
for arbejdsmæssige sundhedstjek. Takket være varmebelastningsreducerende egenskaber i hoved- og
kropsområderne er man desuden heller ikke begrænset i forhold til, hvor lang tid man kan gå med dragten -
dette er bekræftet af den tyske lovpligtige ulykkesforsikring (DGUV).

Få mere gjort under mere sikre forhold

Giv arbejdet din fulde opmærksomhed. Den væsketætte SPC 4700-beskyttelsesdragt gør netop det lettere.
Kvalitetsniveau og pålidelighed er i top. Med et indgangstryk på tre til ti bar sikrer Safe Flow-funktionen,
at lufttilførslen altid er optimal. Med automatisk selvtest sparer man tid, fordi man ikke skal bruge tid på
forudgående flowtest. En advarselslyd advarer brugeren af dragten, hvis lufttilførslen blokeres eller falder til et
niveau under det angivne lufttryk. En anden fordel ved kombinationen er den fortræffelige kompatibilitet med
andre Dräger systemer. Mobile kompressorer fra Drägers PAS® MAC-serie eller trykluftslangeapparater fra
Drägers MAV og PAS AirPack-serie er perfekte tilføjelser.

Dragten beskytter sammen med vesten endda i eksplosionsfarlige områder. Systemet kan bruges i zone 0, 1, 2
(IIA/IIB/IIC) samt i 20, 21, 22 (IIIA/IIIB/IIIC).

Kvalitet, der kan ses og mærkes

Ventilationsvesten CVA 0700 er beklædning af høj kvalitet til brug under dragten, hvorved den er beskyttet
mod kontakt med eventuelle farlige stoffer. Til forskel fra den stænksikre dragt kan den bruges mere end én
gang. Dette sparer både tid og penge. Ventilationsvesten er let at vedligeholde, enkel at rengøre og velegnet
til mange forskellige anvendelsesområder. Med et gennemsnitligt luftforbrug på 300 til 400 l/min (afhængigt
af trykluftforsyningen) tilfører CVA 0700-vesten effektiv, sikker, behagelig og stabil luftforsyning. Vigtige
systemkomponenter, som f.eks. reduktionsventilen, er fra den gennemprøvede og pålidelige Dräger PSS-serie.
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SPC 4700, CPM i gul SPC 4700, CLF i orange SPC 4700, CLF i hvid

Produktegenskaber SPC 4700  
(CPM)

SPC 4700  
(CLF, orange)

SPC 4700  
(CLF, hvid)

Panoramarude • • •

Handsker med laminathandsker • •

med Camatril®-handsker •

med armmanchetter • •

Materiale (farve) CPM (gul) •

CLF (orange) •

CLF (hvid) •

Sokker Sokker med PVC-sål •

Sokker med manchetter • •

Lynlås Tilbage • • •

Nødflap Forside • • •



Systemkomponenter
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Dräger PAS® MAC-serien

Disse mobile indåndingsluftkompressorer leverer luft af
åndemiddelkvalitet til professionelle, der arbejder under de mest barske
forhold, og er i stand til at opfylde en eller flere brugeres behov ved
længere tids anvendelse. De fire forskellige modeller, der fås i en
elektrisk eller dieseldrevet version, er fuldt ud kompatible med Drägers
trykluft- og luftslangeudstyr.
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Dräger PAS® AirPack 1

Drägers sortiment af luftslangeapparatur er designet ved hjælp af
førende teknologi og materialer og fungerer perfekt under forhold,
hvor der er et behov for langvarig forsyning af indåndingsluft.
Rengøring af kemikalietanke, håndtering af giftudslip og bestemte
opgaver i forbindelse med offshore installationer er lettere med
Dräger PAS® AirPack 1.
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Dräger MAV 1000/1200

Når man arbejder med en ekstern trykluftkilde, skal man kunne regne
med at have en kontinuerlig og sikker forsyning af ren indåndingsluft.
Drägers MAV 1000/1200 udskiller grove partikler, væsker, olier og
lugte fra luften fra et eksisterende trykluftslangesystem. MAV-enheden
er også udstyret med en højtryksluftbeholder til indåndingsluft, der
fungerer som sikkerhedsreserve i tilfælde af en nødsituation.
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Mellemtryksslanger

Drägers mellemtryksslanger fås i længder fra 1 til 100 meter
og er godkendt til anvendelse sammen med kombinationen af
CVA 0700-vesten og SPC 4700-beskyttelsesdragterne.



Tilbehør
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PVC-støvler

Sikkerhedsstøvler fremstillet af PVC med stål-tåkappe og stål-sål i
størrelse 43-48.
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Tricotril®-yderhandsker

Handske, der både beskytter mod kemikalier og er modstandsdygtig
over for snit, fås i størrelse 10 og 11.
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Forlænger til brystrem

Med en forlænger til brystremmen kan veststørrelsen øges i ensartede
intervaller med op til 25 cm.
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Indvendig vest

Den indvendige CVA 0700-vest kan tages af og skiftes ud. Dette gør
den til et ideelt stykke ekstratilbehør, når vesten skal bæres af flere
forskellige brugere.



Produktydelser
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Produktservice

Vores produktservice tilbyder støtte med forskellige servicepakker –
på vores værksted eller ude hos jer. Pleje, vedligeholdelse og service
er af afgørende betydning for sikkerheden og pålideligheden – men
omhyggelig vedligeholdelse og pleje er også essentielle af kommercielle
grunde. Forebyggende afprøvninger, løbende pleje og brug af originale
reservedele forbedrer levetiden af jeres investering.
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Undervisning

Dräger Academy har delt ud af sin solide, praktiske viden i mere end
40 år. Vi afholder mere end 2.400 kurser om året inden for mere end
600 emner og med mere end 110 autoriserede undervisere. Vi udstyrer
jeres medarbejdere med praktisk viden og sikrer at det, de lærer, kan
anvendes effektivt, både i det daglige og, endnu vigtigere, når der
opstår kritiske situationer. Vi udvikler med glæde et specialtilpasset
undervisningsforløb til jer.

Relaterede produkter
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Dräger SPC 2400 PVC / flexothane

Dräger SPC 2400 er en genanvendelig dragt, som pålideligt beskytter
dig mod væsker og støv. Dragten fås i en særlig robust version
fremstillet af PVC eller som en let, vanddampgennemtrængelig version
fremstillet af flexothane.



Relaterede produkter

SPC 4700 med CVA 0700 | 07

D
-1

88
0-

20
18

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Let og behagelig dragt: Dräger SPC 4X00 væsketætte, stænksikre
dragter beskytter pålideligt mod de fineste partikler og støv, mange
koncentrerede uorganiske syrer og baser og er også modstandsdygtige
over for mange forskellige organiske, flydende kemikalier. De er CE-
mærket og klassificerede som type 3, 4, 5 og 6.
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Dräger X-plore® 8000

Vanskelige forhold på arbejdspladsen kræver pålidelige
løsninger. Dräger X-plore® 8000 tilbyder et nyt niveau af intuitiv
betjening kombineret med smart elektronik, hvilket sikrer et
højt sikkerhedsniveau – så kan dine ansatte fokusere fuldt ud på
opgaven.
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Dräger X-plore® 9000 og PAS X-plore®

Dräger X-plore® 9000-serien, der er konstrueret til lettere industriel
anvendelse, leverer komfortabel og pålidelig åndedrætsbeskyttelse.
Takket være funktioner som den unikke safe-flow reduktionsventil
og autotest-funktionen får man som bruger bedre arbejdskomfort,
sikkerhed og fleksibilitet.
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Tekniske detaljer for systemet
Indgangstryk (luftforsyning) 3,0 til 10,0 bar
Luftstrøm min. 300 l/min til maks. 400 l/min (afhængigt af

trykluftforsyningen)
Maksimal slangelængde 1,0 til 100,0 m
Vægt (afhængigt af dragtstørrelse) 2,6 til 2,9 kg
Temperatur (under brug) +10 °C til +60 °C

2,5 bar (+/- 0,5 bar)Aktiveringstryk for advarselsfløjte
> 90 dBA, fløjten lyder ved op til et tryk på 1,5 bar

Godkendelse EN 14594-krav til trykluftslanger med kontinuerligt flow

Dräger CVA 0700-ventilationsvest
NetmaterialeMateriale
Polyester indvendigt og udvendigt, med luftkanaler af silikone

Design Standardstørrelser med justerbare spænder
Farve grå, blå
Indgangskobling (standard) Dräger CEJN 96-serien
Indgangskobling (valgfri) Hansen, Foster, Schreader, Stäubli, Walther
Størrelse 700 x 900 x 100 mm
Vægt 1,9 kg (med X-plore® 9310-trykluftslangeapparat)
Levetid 10 år

Dräger SPC 4700-kemikaliebeskyttelsesdragt
CPM Belagt barrierebeskyttelsesmateriale
CLF Fleecebæremateriale
Brugshyppighed 1 Beregnet til begrænset anvendelse

Materialeegenskaber

Levetid 2 10 år
Gennemtrængningsdata Den kontinuerligt opdaterede Dräger VOICE-database indeholder pålidelige oplysninger

om modstandsdygtigheden over for kemikalier: www.draeger.com/voice
Vægt 0,7 til 1 kg (afhængigt af dragtstørrelse)

EN 14605 EU-krav til beskyttelsesdragter, type 3 og 4
EN ISO 13982-1 EU-krav til beskyttelsesdragter, type 5
EN 13034 EU-krav til beskyttelsesdragter, type 6
EN 1073-1 EU-krav til dragter, der beskytter mod

radioaktiv forurening
EN 14126 EU-krav til dragter, der beskytter mod

smitstoffer
EN 1149 EU-krav til beskyttelsesdragter -

elektrostatiske egenskaber

Godkendelser

ISO 16602 Internationale krav til beskyttelsesdragter
1 Som defineret af ISO 11610
2 Uden brug og under overholdelse af de specificerede opbevaringsbetingelser

Dräger SPC 4700

Dragtstørrelser og -mål SPC 4700 (CPM, gul) SPC 4700 (CLF, orange) SPC 4700 (CLF, hvid)
S (164-170 cm) R 63 411 R 63 487 37 00 598
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M (170-176 cm) R 63 412 R 63 488 37 00 599
L (176-182 cm) R 63 413 R 63 489 37 00 600
XL (182-188 cm) R 63 414 R 63 490 37 00 601
XXL (189-194 cm) R 63 415 R 63 491 37 00 602
XXXL (194-200 cm) R 63 416 R 63 492 37 00 603

Tilbehør

Handsker

Tricotril®-yderhandsker, størrelse 10 R 55 968

Tricotril®-yderhandsker, størrelse 11 R 55 966

K-MEX® Giant-yderhandsker, størrelse 14 R 55 969
Bomuldshandsker (standardstørrelser) R 50 972

Beskyttelsesstøvler
Nitril P-støvler, størrelse 43 (UK-størrelse 9/9,5) R 56 863
Nitril P-støvler, størrelse 44 (UK-størrelse 10/10,5) R 56 864
Nitril P-støvler, størrelse 45 (UK-størrelse 11/11,5) R 56 865
Nitril P-støvler, størrelse 46/47 (UK-størrelse 12-13,5) R 56 866
Nitril P-støvler, størrelse 48 (UK-størrelse 14,5) R 56 867
Nitril P-støvler, størrelse 49/50 (UK-størrelse 15-16,5) R 56 868
ESD-støvler, PVC, størrelse 40 R 62 441
ESD-støvler, PVC, størrelse 41 R 62 463
ESD-støvler, PVC, størrelse 42 R 62 464
ESD-støvler, PVC, størrelse 43 R 62 465
ESD-støvler, PVC, størrelse 44 R 62 466
ESD-støvler, PVC, størrelse 45 R 62 467
ESD-støvler, PVC, størrelse 46 R 62 468
ESD-støvler, PVC, størrelse 47 R 62 469
ESD-støvler, PVC, størrelse 48 R 62 470

Dräger CVA 0700-ventilationsvest
Dräger CVA 0700 (komplet system) 33 63 602

Tilbehør og reservedele

Dräger X-plore® 9310 trykluftslangeapparat 33 63 504
Dräger CVA 0700 (vest og slange) 33 63 603
Dräger CVA 0700-vest til brug under dragt 33 64 751
Forlænger til brystrem (25 cm) 37 00 041

Camatril®, K-MEX®, Tricotril® er alle registrerede varemærker tilhørende KCL.
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

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

SALES INTERNATIONAL
.
DANMARK
Dräger Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01
.

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