
SPC 4700 cu CVA 0700
Costum de protectie la stropire cu ventilatie

Confort și mobilitate, pe lângă protecție optimă: aceasta obțineți când
combinați costumul de protecție etanș la lichide Dräger SPC 4700
cu vesta cu ventilație CVA 0700. Acest costum tip 3 oferă o protecție
fiabilă împotriva substanțelor chimice, în timp ce vesta asigură furnizarea
continuă a aerului de respirat și un flux de aer de răcire plăcut.
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Vizieră panoramică
Vizibilitate neîntreruptă în părțile 
laterale și în sus

Clapetă de urgență
For especially fast 
Pentru dezbrăcarea 
ultrarapidă a costumului

Rezistență ridicată a materialului
Material ușor, confortabil

Excepție de la G26
Datorită greutății reduse și lipsei de 
rezistență la respirație

Nivel de zgomot optimizat
< 70 dB(A) pentru confort și 

mai mare

Flux de aer reglabil, protejat
Răcire cu fl ux de aer constant

Autotestare automată
Flux de aer corect, fără pretestare

Fluier de avertizare
Alarmă sonoră în cazul unei admisii 

de aer reduse sau întrerupte



Beneficii
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Designul îmbunătățit al costumului CVA 0700, combinat cu un material nou, inovativ al costumului

Noul material al costumului, realizat din CLF și CPM, este confortabil, moale și produce puțin zgomot. În plus,
este foarte rezistent la substanțe chimice și este disponibil în trei configurații de costum. Vestele cu ventilație
au fost, de asemenea, îmbunătățite: nivelul de zgomot a fost redus la mai puțin de 70 db(A), iar sistemul de
curățare nou și îmbunătățit permite spălarea simplă a vestei în mașina de spălat.

Respirați mai ușor și lucrați mai eficient

Cu ajutorul combinației Dräger SPC 4700 și CVA 0700, puteți lucra eficient fără a fi nevoie de un echipament
greu de protecție respiratorie. În schimb, o sursă de aer externă vă furnizează în mod fiabil aer de respirat curat.
Vesta specială cu ventilație distribuie aerul uniform în interiorul costumului, producând un efect de răcire și
împiedicând aburirea vizierei panoramice. Datorită greutății reduse a costumului și vestei, puteți lucra mult mai
confortabil ca niciodată. Activitățile lungi, complexe sau stresante pot fi gestionate mai ușor și în condiții de
siguranță sporită.

Executați mai multe activități în condiții de siguranță sporită

Acordați toată atenția activității de executat. Costumul de protecție etanș la lichide SPC 4700 facilitează acest
lucru mai mult ca oricând. Acesta oferă un nivel excepțional de calitate și fiabilitate. Cu o presiune de intrare
între 3 și 10 bari, funcția Debit Sigur asigură permanent o alimentare optimă cu aer. Autotestarea automată
economisește timpul, eliminând procesul lung de pretestare. O alarmă sonoră avertizează persoana care poartă
costumul ori de câte ori alimentarea cu aer este întreruptă sau scade sub presiunea de aer specificată. Alt
avantaj al combinației constă în compatibilitatea sa excelentă cu alte sisteme Dräger. Compresoarele mobile
din seria Dräger PAS® MAC sau dispozitivele cu furtun de aer comprimat din seria Dräger MAV și PAS AirPack
reprezintă completări perfecte.

Calitate pe care o puteți vedea și simți

Vesta cu ventilație CVA 0700 de înaltă calitate se poartă pe sub costum, împiedicând contactul acestuia cu
substanțele periculoase. Spre deosebire de costumul de protecție la stropi, acesta poate fi folosit de mai multe
ori. Acest lucru economisește timp și bani. Vesta cu ventilație este ușor de întreținut și de curățat și se pretează
pentru multe domenii de utilizare. Cu un consum mediu de aer de 300 – 400 l/min (în funcție de alimentarea
cu aer comprimat), CVA 0700 furnizează un flux de aer economic, sigur, confortabil și constant. Componentele
importante ale sistemului, cum ar fi reductorul de presiune, aparțin seriei testate și fiabile Dräger PSS.



Detalii
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SPC 4700, CPM în culoarea galben SPC 4700, CLF în culoarea portocaliu SPC 4700, CLF în culoarea alb



Componentele sistemului
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Dräger PAS® MAC Series

Compresoarele mobile pentru aer de respirat ale seriei Dräger PAS®

MAC furnizează în mod continuu aer de respirat pe o perioadă mai
îndelungată de timp, oriunde sunteți expus substanțelor periculoase
în timpul intervenției, dar nu puteți apela la nicio alimentare cu aer
existentă. În funcție de model, cu un compresor se pot alimenta în
același timp până la opt purtători de aparat.
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Dräger PAS® AirPack 1

Proiectate utilizând tehnologie şi materiale avansate, gama Dräger de
aparate cu conductă de aer pentru regim intens de lucru este ideală
atunci când aveţi nevoie de aer respirabil pe o perioadă lungă de timp.
Curăţarea rezervorului chimic, scurgerile toxice sau anumite sarcini
efectuate în timpul intervenţiilor asupra instalaţiilor offshore sunt mai
uşoare şi mai confortabile cu Dräger PAS® AirPack 1.
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Dräger MAV 1000/1200

Când lucrați cu o sursă externă de aer comprimat, trebuie să vă bazați
pe o alimentare continuă, sigură cu aer curat de respirat. Dräger
MAV 1000/1200 filtrează în mod fiabil particulele grosiere, lichidele,
uleiurile și mirosurile din aerul furnizat de un sistem existent de aer
comprimat. MAV este, de asemenea, prevăzut cu un rezervor de aer de
înaltă presiune pentru aerul de respirat, care are rol de rezervă în caz de
urgențe.
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Furtunuri de presiune medie

Furtunurile de presiune medie Dräger sunt disponibile cu lungimi
între 1 și 100 metri și sunt certificate pentru utilizarea în combinație cu
costumele de protecție CVA 0700 și SPC 4700.



Accesorii
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Cizme PVC

Cizme de siguranţă produse din PVC cu vârf şi talpă din oţel, în mărimi
de la 43 la 48.
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Supramănuşi din tricotril

Mănuşi ce îmbină rezistenţa la tăieturi cu protecţia împotriva
substanţelor chimice disponibile în mărimile 10-11.
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Extensia curelei pentru piept

Folosind extensia curelei pentru piept, puteți mări dimensiunea vestei cu
intervale uniforme de până la 25 cm, după cum este necesar.
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Vestă internă

Vesta internă a costumului CVA 0700 poate fi scoasă și înlocuită cu
ușurință. Acest lucru o face să fie o piesă de schimb ideală ori de câte
ori vesta este purtată de mai mulți utilizatori.



Servicii pentru produse
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Service produse

Service-ul nostru pentru produse oferă asistență prin diferite pachete
de service – în atelierele noastre sau direct la sediul dvs. Îngrijirea,
întreținerea și service-ul sunt esențiale pentru siguranță și fiabilitate
– însă îngrijirea și întreținerea atentă sunt obligatorii, chiar și în cazul
considerentelor de natură comercială. Verificările preventive, îngrijirea
continuă și utilizarea pieselor de schimb originale sporesc longevitatea
investiției dvs.
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Instruire

Dräger Academy își împărtășește cunoștințele practice, solide de mai
bine de 40 de ani. Avem peste 2.400 de cursuri de instruire în fiecare
an, cu peste 600 de subiecte și peste 110 instructori autorizați. Vă
echipăm personalul cu cunoștințe practice și ne asigurăm că ceea ce
învață poate fi aplicat în mod eficient atât în munca de zi cu zi, dar mai
ales în situații critice. Ne va face plăcere să concepem un program de
instruire personalizat pentru dvs.

Produse asociate
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Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane

Dräger SPC 2400 este un costum reutilizabil care vă protejează sigur
de lichide şi praf. Costumul este disponibil într-o versiune deosebit de
robustă din PVC sau într-o versiune uşoară, permeabilă la vaporii de
apă, din flexothane.



Produse asociate
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Dräger SPC 3700 cu CVA 0700

Dräger SPC 3700 este un costum de unică folosință, cu flux constant.
În combinație cu vesta nou proiectată CVA 0700, oferă un nivel optim
de protecție, confort și flexibilitate. Costumul de protecție etanș la
lichide (tip 3) protejează persoana care îl poartă împotriva contactului
cu substanțe chimice și permite o libertate mai mare de mișcare, în timp
ce vesta furnizează aerul necesar pentru respirat și ventilație, pentru un
efect plăcut de răcire.
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Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Ușor și confortabil de purtat: Costumele împotriva stropilor, etanșe
la lichide Dräger SPC 4X00 oferă o protecție fiabilă împotriva celor
mai fine particule și pulberi, a multor acizi anorganici concentrați și
soluții alcaline și sunt, de asemenea, rezistente la o mare varietate de
substanțe chimice lichide, organice. Sunt certificate CE și clasificate ca
tip 3, 4, 5 și 6.
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Dräger X-plore® 9000 și PAS X-plore®

Noua serie Dräger X-plore® 9000 este proiectată pentru aplicații
industriale cu regim ușor de lucru și oferă o protecție respiratorie
confortabilă și fiabilă. Datorită unor caracteristici precum reductorul
brevetat pentru flux sigur și funcția de autotestare, persoanele care
poartă costumele beneficiază de un nivel sporit de confort, siguranță și
flexibilitate.



Date tehnice
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Detaliile tehnice ale sistemului
Presiune de intrare (alimentare cu aer) 3 - 10 bari
Debit de aer min. 300 l/min - max. 400 l/min (în funcție de sursa de alimentare

cu aer comprimat)
Lungimea maximă a furtunului 1 - 100 m
Greutate (în funcție de mărimea costumului) 2,6 - 2,9 kg
Temperatură (în timpul utilizării) +10 °C - +60 °C

2,5 bari (-/+ 0,5 bari)Prag de răspuns fluier de avertizare
> 90 dBA, fluierul sună până la o presiune de 1,5 bari

Certificare Cerințele EN 14594 pentru aparate de aer comprimat cu debit
continuu

Vesta cu ventilație Dräger CVA 0700
Material plasăMaterial
Poliester; interior și exterior, cu canal de aer din silicon

Design Mărimi standard cu catarame reglabile
Culoare gri, albastru
Cuplă de intrare (standard) Seria Dräger CEJN 96
Cuplă de intrare (opțională) Hansen, Foster, Schreader, Stäubli, Walther
Dimensiuni 700 x 900 x 100 mm
Greutate 1,9 kg (inclusiv dispozitiv pentru furtunul de aer comprimat

X-plore® 9310)
Durata de viață 10 ani

Costum de protecție chimică Dräger SPC 4700
CPM material de protecție cu barieră și înveliș
CLF Material fleece pentru susținere
Frecvența de utilizare 1 proiectat pentru utilizare limitată

Proprietăţile materialului

Durata de viață pe raft 2 10 ani
Date de permeabilitate Baza de date Dräger VOICE, actualizată continuu oferă informații fiabile despre

rezistența la substanțe chimice: www.draeger.com/voice
EN 14605 Cerințele UE pentru îmbrăcămintea de

protecție tip 3 și 4
EN ISO 13982-1 Cerințele UE pentru îmbrăcămintea de

protecție tip 5
EN 13034 Cerințele UE pentru îmbrăcămintea de

protecție tip 6
EN 1073-1 Cerințele UE pentru îmbrăcămintea care

oferă protecție împotriva contaminării
radioactive

EN 14126 Cerințele UE pentru îmbrăcămintea care
oferă protecție împotriva agenților infecțioși

Certificări

EN 1149 Cerințele UE pentru îmbrăcămintea de
protecție – proprietăți electrostatice

1 Conform definiției ISO 11610
2 Fără utilizare și respectând condițiile de depozitare specificate



Informaţii pentru efectuarea de comenzi
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Mărimi costume și dimensiuni SPC 4700 (CPM, galben) SPC 4700 (CLF, portocaliu) SPC 4700 (CLF, alb)
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

Accesorii SPC 4700

Mănuși

Mănuși de purtat pe deasupra Tricotril®, mărimea 10 R 55 968

Mănuși de purtat pe deasupra Tricotril®, mărimea 11 R 55 966

Mănuși de purtat pe deasupra K-MEX® Giant, mărimea 14 R 55 969
Mănuși din bumbac (mărimi standard) R 50 972

Cizme de protecție
Cizme de protecție din nitril P, mărimea 43 (mărime Regatul unit
9/9,5)

R 56 863

Cizme de protecție din nitril P, mărimea 44 (mărime Regatul unit
10/10,5)

R 56 864

Cizme de protecție din nitril P, mărimea 45 (mărime Regatul unit
11/11,5)

R 56 865

Cizme de protecție din nitril P, mărimea 46/47 (mărime Regatul
unit 12 – 13,5)

R 56 866

Cizme de protecție din nitril P, mărimea 48 (mărime Regatul unit
14,5)

R 56 867

Cizme de protecție din nitril P, mărimea 49/50 (mărime Regatul
unit 15 – 16,5)

R 56 868

Cizme din PVC, mărimea 43 (mărime Regatul unit 9 – 9,5) R 62 410
Cizme din PVC, mărimea 44 (mărime Regatul unit 10 – 10,5) R 62 412
Cizme din PVC, mărimea 45 (mărime Regatul unit 11 – 11,5) R 62 413
Cizme din PVC, mărimea 46 (mărime Regatul unit 12 – 12,5) R 62 414
Cizme din PVC, mărimea 47 (mărime Regatul unit 13 – 13,5) R 62 415
Cizme din PVC, mărimea 48 (mărime Regatul unit 14 – 14,5) R 62 416

Vestă cu ventilație CVA 0700
CVA 0700 (sistem complet) 33 63 602

Accesorii și piese de schimb CVA 0700

Dispozitiv furtun de aer comprimat X-plore® 9310 33 63 504
CVA 0700 (vestă și furtun) 33 63 603
Vestă internă CVA 0700 33 64 751
Extensie curea pentru piept (25 cm) 37 00 041

Camatril®, K-MEX®, Tricotril® sunt mărci comerciale înregistrate ale KCL.



Observaţii
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Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ROMANIA
Dräger Safety Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel: +40 21 250 91 68
Fax: +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact
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