
Kamizelka Dräger Comfort Vest
Kamizelka chłodząca

Czas efektywnej eksploatacji zwiększony do czterech godzin – bez
czasochłonnych przygotowań czy operacji logistycznych: gdy zaczyna
się robić gorąco, kamizelka Dräger Comfort Vest CVP 5220 jest zawsze
gotowa do użycia i umożliwia schłodzenie. Bez zamrażania, zanurzania w
wodzie i ryzyka związanego z cyrkulacją powietrza – bez straty czasu.
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Zalety
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Automatyczne chłodzenie powyżej 28°C

Działanie chłodzące kamizelki opiera się na 20 pojedynczych elementach PCM (materiał zmiennofazowy)
zintegrowanych w podszewce. Zarówno w przypadku znacznego wysiłku fizycznego i pocenia się, jak i pracy
w gorącym środowisku, przy temperaturze skóry wynoszącej 28°C zawartość elementów PCM przechodzi
w stan ciekły, pochłaniając nadmiar ciepła. Obniża to temperaturę skóry o około 3–4°C. W zależności
od intensywności wysiłku i temperatury otoczenia użytkownik Dräger Comfort Vest może odczuwać efekt
chłodzenia nawet przez 4 godziny.

Komfort noszenia

Dzięki elastycznemu dopasowaniu się do ciała układ elementów PCM zapewnia wysoką swobodę
ruchu. Kamizelkę można nosić pod odzieżą ochronną, np. kombinezonem strażackim lub gazoszczelnym
kombinezonem ochrony przeciwchemicznej. Szerokie zapięcia na rzepy zapewniają właściwe dopasowanie.

Regeneracja podczas składowania – maksymalnie 4 godziny

W temperaturze poniżej 22°C elementy ponownie przechodzą w stały stan skupienia. Po
maksymalnie 4 godzinach można ich ponownie użyć – im niższa temperatura, tym krótszy czas regeneracji. Nie
są wymagane złożone czynności przygotowawcze, konieczne np. w przypadku kamizelek lodowych.

Dodatkowe korzyści

‒ Okres eksploatacji elementów PCM: do trzech lat
‒ Łatwe zakładanie dzięki zapięciom na rzepy
‒ Kamizelkę można prać po wyjęciu elementów PCM
‒ Dostępne cztery różne rozmiary: (S/M, L/XL, XXL/XXXL, XXXXL/XXXXXL)
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 to aparat oddechowy o wysokiej wydajności dla
strażaków. Dzięki połączeniu komfortu z doskonałą wydajnością
pneumatyczną, jego konstrukcja idealnie nadaje się do zastosowań,
gdzie prostota i łatwość użytkowania mają kluczowe znaczenie. Pomimo
niewielkiej wagi aparat ten jest wytrzymały, można go szybko założyć,
a przede wszystkich zapewnia doskonałą ochronę dróg oddechowych.
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Dräger PSS® 5000

Niezależny aparat oddechowy Dräger PSS® 5000 to wysokowydajne
urządzenie dla profesjonalnych strażaków. Łączący zaawansowaną
ergonomię z szerokimi opcjami konfiguracyjnymi Dräger PSS® 5000
zapewnia noszącemu wygodę i uniwersalność wymaganą przez
ratowników, gdy konieczna jest ochrona dróg oddechowych.
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Dräger PSS® 7000

Zaprojektowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Aparat
oddechowy Dräger PSS® 7000 to milowy krok w nieustannym rozwoju
aparatów oddechowych dla strażaków.
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Dräger CPS 7900

Stworzony specjalnie do użytku w warunkach ekstremalnych:
gazoszczelny kombinezon Dräger CPS 7900 zapewnia doskonałą
ochronę przed przemysłowymi chemikaliami, środkami biologicznymi
i innymi toksycznymi substancjami. Dzięki innowacyjnemu materiałowi
kombinezon CPS 7900 nadaje się do pracy w obszarach zagrożonych
wybuchem oraz pracy z substancjami kriogenicznymi.
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Dräger CPS 5900

Gazoszczelny kombinezon ochrony przeciwchemicznej
Dräger CPS 5900 doskonale nadaje się do jednorazowego użytku
podczas wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych. Ten
lekki kombinezon jest właściwym wyborem, gdy pełna ochrona przed
niebezpiecznymi gazami, cieczami czy cząstkami jest najważniejsza.
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Dräger SPC 3800

Kombinezony chroniące przed rozbryzgami stosowane są wszędzie
tam, gdzie skóra musi być chroniona przed niebezpiecznymi płynami.
Gdy istnieje zagrożenie kontaktu całego ciała z niebezpiecznymi pyłami
lub płynami, jedynym sposobem zagwarantowania pełnej ochrony są
kompletne kombinezony ochronne.
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Dräger Protec Plus TC i TF

Chemoodporne kombinezony używane są wszędzie tam, gdzie
konieczna jest ochrona skóry przed szkodliwym działaniem substancji
niebezpiecznych. Kombinezon pełny to jedyny sposób zapewnienia
kompletnej ochrony ciała w przypadku ryzyka kontaktu z substancjami
chemicznymi w stanie ciekłym bądź stałym.
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Dräger PSS BG 4 plus

Zaprojektowany z myślą o najtrudniejszych zadaniach: aparat oddechowy
o zamkniętym obiegu Dräger PSS BG 4 plus charakteryzuje się
bezkompromisowym poziomem bezpieczeństwa oraz najwyższym
komfortem oddychania i noszenia. Aparat nadciśnieniowy zapewnia
dopływ powietrza oddechowego przez czas do 4 godzin, nawet
w toksycznej atmosferze.
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Elementy PCM

Elementy PCM do umieszczenia w kamizelce.

Nr katalogowy: R 45 105 mały rozmiar,

Nr katalogowy: R 45 104 duży rozmiar
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Torba transportowa

Na kamizelkę Comfort Vest.
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Zawór regulacyjny Dräger PT 120 L

Chłodzenie ciała i dodatkowe powietrze do oddychania z zewnętrznych
źródeł podczas akcji z użyciem gazoszczelnych kombinezonów ochrony
przeciwchemicznej.
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Różnica temperatury skóry podczas
używania Dräger Comfort Vest CVP 5220

3–4°C

Czas użycia ok. 1,5–4 godziny
Waga razem z elementami chłodzącymi ok. 2,1 kg
Powierzchnia chłodząca ok. 0,22 m2

Materiał (kamizelka) poliester
Materiał (elementy chłodzące) mieszanina soli krystalicznych, zapakowana w poliester/poliamid

wewnątrz: czarnyKolor
na zewnątrz: niebieski

Elementy PCM 20 szt.
Czas regeneracji elementów chłodzących przy ok. +20°C

przy ok. +8°C
ok. 4 godziny
ok. 30 minut

Warunki składowania w poziomie
Temperatura składowania <22°C

Informacje zamówieniowe

Dräger Comfort Vest
CVP 5220, obwód klatki
piersiowej

84–100 cm S/M z 20 elementami PCM R 58 762

Dräger Comfort Vest
CVP 5220, obwód klatki
piersiowej

100–116 cm L/XL z 20 elementami PCM R 58 763

Dräger Comfort Vest
CVP 5220, obwód klatki
piersiowej

116–132 cm XXL/XXXL z 20 elementami PCM R 58 764

Dräger Comfort Vest
CVP 5220, obwód klatki
piersiowej

132–148 cm XXXXL/XXXXXL z 20 elementami PCM R 58 761

Pozostałe akcesoria
Element PCM R 45 104
Torba transportowa (niebieska) R 53 373
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
.

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68
.
BIURO HANDLOWE RUMIA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 22
84-230 Rumia
Tel +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50
.

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174
02-486 Warszawa
Tel +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10
.

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt
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