
SPC 4700 s CVA 0700
Obleky s ventilací chránící před postříkáním

Pohodlí a pohyblivost s optimální ochranou: toto získáváte v kombinaci
kapalinotěsného ochranného obleku Dräger SPC 4700 s ventilační
vestou CVA 0700. Tento oblek typu 3 poskytuje spolehlivou ochranu před
chemikáliemi a vesta zajišťuje trvalou dodávku vzduchu k dýchání a jeho
příjemnému chladivému proudění.

D
-1

7
2
3
-2

0
18

D
-1

5
7
3
6
-2

0
14

Panoramatický zorník

Nerušený výhled do stran a nahoru

Nouzová chlopeň
Pro velmi rychlé svlečení obleku

Vysoce odolný materiál

Lehký a komfortní materiál

Vyňato z G26
Díky nízké hmotnosti neklade žádný 
odpor při dýchání

Optimalizovaná hlučnost
< 70 dB(A) pro ještě vyšší komfort

Nastavitelné ochranné 

proudění vzduchu
Chlazení neustálým proudem 

vzduchu

Autotest

Správný přívod vzduchu bez 
testování

Varovná píšťala
Zvukový alarm pro případ 

nedostatečného nebo 
přerušovaného přívodu vzduchu



Výhody
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Vylepšená konstrukce vesty CVA 0700 ve spojení s novým pokrokovým materiálem obleku

Nový materiál obleku z CLF a CPM je pohodlný, měkký a nehlučný. A navíc je vysoce odolný vůči působení
chemikálií a je k dispozici ve třech konfiguracích obleků. I ventilační vesty doznaly vylepšení: hladina hluku byla
snížena pod hodnotu 70 db(A) a nový vylepšený čisticí systém umožňuje jednoduché praní vesty v pračce.

Dýchejte s lehkostí – a pracujte efektivněji

Díky kombinaci obleku Dräger SPC 4700 a vesty CVA 0700 můžete pracovat efektivně bez potřeby používání
těžkého dýchacího ochranného vybavení. Místo něj vám čistý vzduch k dýchání spolehlivě zajistí externí přívod
vzduchu. Speciální ventilační vesta rozvádí vzduch rovnoměrně uvnitř obleku, čímž vytváří chladicí účinek a
ochraňuje panoramatický zorník před zamlžováním. Díky nízké hmotnosti obleku a vesty můžete pracovat v
dosud nevídaném pohodlí. Zdlouhavé, složité i psychicky náročné úlohy lze zvládat snadněji a bezpečněji.

Lepší výsledky s větší bezpečností

Pozorně se soustřeďte na svou práci. Kapalinotěsný ochranný oblek SPC 4700 vám právě toto usnadní v
dosud nevídané míře. Poskytuje vynikající úroveň kvality a spolehlivosti. Funkce Safe Flow se vstupním tlakem
3 až 10 barů zajišťuje ideální nepřetržitý přívod vzduchu. Autotest spoří čas odstraněním potřeby zdlouhavého
předběžného testování. Akustická výstraha upozorňuje osobu v obleku na přerušení přívodu vzduchu a na
pokles pod požadovaný tlak vzduchu. Další předností této kombinace je vynikající kompatibilita s dalšími systémy
Dräger. Mobilní kompresory řady Dräger PAS® MAC a hadicové systémy pro stlačený vzduch řady Dräger MAV
a PAS AirPack představují optimální doplněk.

Kvalita, kterou vidíte a cítíte

Ventilační vesta nejvyšší kvality CVA 0700 se nosí pod oblekem, což ji ochraňuje před stykem s nebezpečnými
látkami. Na rozdíl od obleku ochraňujícího před postříkáním ji lze používat opakovaně. To skýtá časové a
finanční úspory. Ventilační vesta se snadno udržuje, jednoduše čistí a je vhodná pro řadu oblastí použití. S
průměrnou spotřebou vzduchu 300 – 400 l/min (v závislosti na přívodu stlačeného vzduchu) vesta CVA 0700
poskytuje hospodárný, bezpečný, pohodlný a trvalý přívod vzduchu. Důležité součásti systému, tj. například
redukční ventil, pocházejí z osvědčené a spolehlivé řady Dräger PSS.



Podrobnosti

SPC 4700 s CVA 0700 | 03

D
-1

71
6-

20
18

D
-1

76
6-

20
18

D
-1

80
9-

20
18

SPC 4700, CPM ve žluté barvě SPC 4700, CLF v oranžové barvě SPC 4700, CLF v bílé barvě



Součásti systému
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Dräger PAS®, řada MAC

Tyto mobilní kompresory na vzduch, jež zajišťují bezpečnostním
pracovníkům kvalitní vzduch v těch nejnáročnějších podmínkách,
plně pokrývají dlouhodobé potřeby jedné i více osob. Každý ze čtyř
dostupných modelů – poháněných elektromotorem nebo spalovacím
motorem – je plně kompatibilní s produkty Dräger pro stlačený vzduch
nebo externí přívod vzduchu.
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Dräger PAS® AirPack 1

Řada výkonných přístrojů Dräger pro přívod vzduchu je navržena s
použitím spičkových technologií a materiálů a je optimální volbou všude
tam, kde je zapotřebí dlouhodobý přívod vzduchu k dýchání. Čištění
chemických nádrží, likvidování následků havárií s toxickými látkami, nebo
určité úkoly na námořních plošinách vám usnadní a zpohodlní systém
Dräger PAS® AirPack 1.
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Dräger MAV 1000/1200

Při práci s externím zdrojem stlačeného vzduchu se musíte spoléhat
na nepřetržitý a bezpečný přívod čistého vzduchu k dýchání. Dräger
MAV 1000/1200 ze vzduchu dodávaného místním tlakovým rozvodem
filtrací spolehlivě odstraňuje hrubé částice, kapaliny, oleje i zápach. MAV
je dále vybaven vysokotlakým zásobníkem dýchacího vzduchu, který plní
funkci bezpečnostní rezervy v nouzových situacích.
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Středotlaké hadice

Středotlaké hadice Dräger jsou k dispozici v délkách od 1 až po
100 metrů a jsou schváleny k použití v kombinaci s ventilačními vestami
CVA 0700 a ochrannými obleky SPC 4700.



Příslušenství
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Holínky z PVC

Bezpečnostní holínky z PVC s ocelovou špičkou a podrážkou, ve
velikostech 43 až 48.
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Převlečné rukavice Tricotril®

Rukavice odolné proti proříznutí zároveň chrání i před chemickými
látkami, k dispozici ve velikostech 10 a 11.
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Prodloužení hrudního popruhu

Použitím prodloužení hrudního popruhu můžete zvětšovat velikost vesty
podle potřeby v rovnoměrných intervalech až o 25 cm.
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Vnitřní vesta

Vnitřní vrstvu ventilační vesty CVA 0700 lze jednoduše sejmout a
vyměnit. Je tak ideálním doplňkem v situacích, kdy ventilační vestu
používá více osob.



Produktové služby
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Servis

Naše servisní oddělení nabízí celou řadu servisních balíčků – najdete je
v našich pobočkách nebo v blízkosti vašeho pracoviště. Péče, servis a
údržba jsou nezbytné k zachování bezpečnosti a spolehlivosti – pečlivá
údržba a péče jsou však neopomenutelné, a to i v případě, kdy se
zvažují komerční otázky. Preventivní kontroly, trvalá péče a používání
originálních náhradních dílů zlepšují životnost vaší investice.
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Školení

Dräger Academy předává hluboké, praktické znalosti již více než 40
let. Každoročně provádíme ve spolupráci s více než 110 autorizovanými
školiteli přes 2 400 školení, která zahrnují více než 600 témat. Vybavíme
vaše zaměstnance znalostmi, které budou v reálném životě potřebovat,
a zajistíme, aby získané znalosti dokázali náležitě použít nejen při
každodenních úkolech, ale, a to je mnohem důležitější, pokaždé, kdy se
ocitnou v kritické situaci. S potěšením pro vás budeme vyvíjet vývojem
přizpůsobené školicí programy.

Související produkty
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Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane

Dräger SPC 2400 je opakovaně použitelný oblek, který poskytuje
spolehlivou ochranu před kapalinami a prachem. Oblek je k dispozici
ve speciální robustní verzi z PVC a v lehké verzi z materiálu Flexothane,
který propouští vodní páru.



Související produkty
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Dräger SPC 3700 s CVA 0700

Dräger SPC 3700 je jednorázový oblek s trvalým vnitřním prouděním
vzduchu. Ve spojení s nově navrženou vestou CVA 0700 poskytuje
ideální kombinaci ochrany, pohodlí a flexibility. Kapalinotěsný ochranný
oblek (typ 3) ochraňuje uživatele před kontaktem s chemikáliemi a
poskytuje větší svobodu pohybu, zatímco vesta poskytuje nezbytný
vzduch k dýchání a větrání pro příjemně chladivý účinek.
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Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Nízká hmotnost a pohodlí: Kapalinotěsné obleky Dräger SPC 4X00
poskytují spolehlivou ochranu i před nejjemnějšími částicemi a prachem,
před řadou koncentrovaných anorganických kyselin a zásad a kapalných
organických chemikálií. Nesou označení CE a jsou klasifikovány jako typ
3, 4, 5 a 6.
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Dräger X-plore® 9000 a PAS X-plore®

Nová řada Dräger X-plore® 9000, navržená především pro průmyslové
aplikace, poskytuje pohodlnou a spolehlivou ochranu dýchacích cest.
Díky prvkům, jako je patentovaný bezpečnostní regulační ventil či funkce
autotest, představuje bezpečný a mnohostranný systém s pohodlnou
obsluhou.



Technické údaje
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Technické informace o systému
Vstupní tlak (přívod vzduchu) 3,0 až 10,0 bar
Průtok vzduchu min. 300 l/min až max. 400l/min (v závislosti na přívodu

stlačeného vzduchu)
Max. délka hadice 1,0 až 100,0 m
Hmotnost (podle velikosti obleku) 2,6 až 2,9 kg
Teplota (při používání) +10 °C až +60 °C

2,5 bar (-/+ 0,5 bar)Prahová hodnota aktivace výstražné píšťaly
> 90 dBA, píšťala je slyšet až do tlaku 1,5 bar

Homologace Požadavky normy EN 14594 pro vedení stlačeného vzduchu s
trvalým průtokem

Ventilační vesta Dräger CVA 0700
Materiál síťkyMateriál
Polyester, vnitřní a vnější, se silikonovým vzduchovým kanálem

Konstrukční řešení Standardní velikosti s nastavitelnými sponami
Barva šedá, modrá
Vstupní přípojka (standardní) Dräger CEJN, řada 96
Vstupní přípojka (volitelný doplněk) Hansen, Foster, Schreader, Stäubli, Walther
Rozměry 700 x 900 x 100 mm
Hmotnost 1,9 kg (včetně zařízení pro přívod stlačeného vzduchu X-plore®

9310)
Životnost 10 let

Protichemický ochranný oblek Dräger SPC 4700
CPM Materiál ochranného potahu
CLF Materiál nosiče
Četnost použití 1 navrženo k omezenému použití

Vlastnosti materiálu

Skladovatelnost 2 10 let
Údaje o propustnosti Průběžně aktualizovaná databáze Dräger VOICE poskytuje spolehlivé informace o

chemické odolnosti: www.draeger.com/voice
EN 14605 Požadavky EU pro ochranné oděvy

typů 3 a 4
EN ISO 13982-1 Požadavky EU pro ochranné oděvy typu 5
EN 13034 Požadavky EU pro ochranné oděvy typu 6
EN 1073-1 Požadavky EU pro oděvy ochraňující před

radioaktivní kontaminací
EN 14126 Požadavky EU pro oděvy ochraňující před

infekčními látkami

Certifikáty

EN 1149 Požadavky EU pro ochranné oděvy –
elektrostatické vlastnosti

1 Dle definice ISO 11610
2 Bez používání a při dodržení uvedených podmínek uskladnění



Informace pro objednání
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Velikosti a rozměry obleků SPC 4700 (CPM, žlutá) SPC 4700 (CLF, oranžová) SPC 4700 (CLF, bílá)
S (164–170 cm) R 63 411 R 63 487 37 00 598
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

Příslušenství pro SPC 4700

Rukavice

Převlečné rukavice Tricotril®, velikost 10 R 55 968

Převlečné rukavice Tricotril®, velikost 11 R 55 966

Převlečné rukavice K-MEX® Giant, velikost 14 R 55 969
Bavlněné rukavice (standardní velikosti) R 50 972

Ochranné holínky
Holínky z materiálu Nitrile-P, velikost 43 (velikost UK 9/9,5) R 56 863
Holínky z materiálu Nitrile-P, velikost 44 (velikost UK 10/10,5) R 56 864
Holínky z materiálu Nitrile-P, velikost 45 (velikost UK 11/11,5) R 56 865
Holínky z materiálu Nitrile-P, velikost 46/47 (velikost UK 12–13,5) R 56 866
Holínky z materiálu Nitrile-P, velikost 48 (velikost UK 14,5) R 56 867
Holínky z materiálu Nitrile-P, velikost 49/50 (velikost UK 15–16,5) R 56 868
Holínky z PVC, velikost 43 (velikost UK 9–9,5) R 62 410
Holínky z PVC, velikost 44 (velikost UK 10–10,5) R 62 412
Holínky z PVC, velikost 45 (velikost UK 11–11,5) R 62 413
Holínky z PVC, velikost 46 (velikost UK 12–12,5) R 62 414
Holínky z PVC, velikost 47 (velikost UK 13–13,5) R 62 415
Holínky z PVC, velikost 48 (velikost UK 14–14,5) R 62 416

Ventilační vesta CVA 0700
CVA 0700 (kompletní systém) 33 63 602

Příslušenství a náhradní díly pro CVA 0700

Zařízení pro přívod stlačeného vzduchu X-plore® 9310 33 63 504
CVA 0700 (vesta a hadice) 33 63 603
Vnitřní vesta CVA 0700 33 64 751
Prodloužení hrudního popruhu (25 cm) 37 00 041

Camatril®, K-MEX® a Tricotril® jsou registrované ochranné známky společnosti KCL.



Poznámky
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@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
.

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857
.
Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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