
Dräger CPS 7900
Ubrania gazoszczelne

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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Wizjer odporny na zaparowanie (opcja)

 – Brak parowania – bez obróbki wstępnej

 – Duże okno zapewnia niemal naturalne  

pole widzenia

Zintegrowane obuwie ochronne

 – Łatwa wymiana

 – Przymocowane do kombinezonu

 – Ewentualnie zintegrowane 

gazoszczelne skarpety

Zawór regulacyjny RV PT 120 L (opcja)

 – Przyłącze zewnętrznego źródła 

powietrza do oddychania

 – Regulacja szybkości podawania 

powietrza

 – Na życzenie dostępny z automatycznym 

przełącznikiem między niezależnym 

aparatem oddechowym, a zewnętrznym 

źródłem powietrza

Nowy plecak

 – Odpowiedni do wszystkich kombinacji 

butli do aparatów powietrznych  

i urządzeń o obiegu zamkniętym

Zamek z boku

 – Do wyboru otwieranie od góry  

lub od dołu

 – Klapka ochronna na zatrzaski lub rzepy

 – Przystosowany specjalnie do potrzeb 

zespołów ratownictwa

Gazoszczelne rękawice (mocowane  

do kombinezonu bez użycia narzędzi)

 – Ewentualnie wykonane z nowej kombinacji 

materiałów dopuszczonych normą EN  

(warstwa laminowana i Tricotril)
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Najlepsza ochrona

Kombinezon ochrony przeciwchemicznej Dräger CPS 7900 został opracowany w celu ochrony użytkownika
podczas pracy z toksycznymi lub niebezpiecznymi materiałami. Umożliwia on także wykonywanie różnych
prac wiążących się z zagrożeniami. Kombinezon wykonany jest z materiału D-mex™, charakteryzującego się
wyjątkową odpornością na działanie różnych substancji oraz zapewniającego doskonałą ochronę przed urazami
mechanicznymi, ciekłymi gazami i spalaniem wybuchowym. Kombinezon Dräger CPS 7900 spełnia, a nawet
przekracza wymagania międzynarodowych norm w zakresie kombinezonów ochronnych wielokrotnego użytku
stosowanych przez straż pożarną, organy poszukiwawczo-ratunkowe i w przemyśle.

D-mex™: bezpieczeństwo dzięki 5 warstwom

Kombinezon wykonany jest z innowacyjnego, jedynego w swoim rodzaju materiału D-mex™ składającego
się z pięciu warstw. Wyjątkowo wytrzymała warstwa elastomerowa oraz warstwa barierowa odporna na
działanie chemikaliów znajdują się zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie kombinezonu. Dzięki
temu kombinezon gwarantuje pełną ochronę nawet w sytuacji, gdy zewnętrzny materiał zostanie uszkodzony.
Właściwości elektrostatyczne kombinezonu sprawiają, że nadaje się on do użytku we wszystkich strefach
zagrożonych wybuchem. Jeśli jednak pojawią się iskry, ten ognioodporny i samogasnący materiał chroni
użytkownika przed poważnymi oparzeniami. Wszechstronny materiał D-mex™ pozwala wykorzystać kombinezon
nawet do pracy z ciekłymi gazami, np. amoniakiem, o temperaturze kontaktowej wynoszącej -80°C.

Wyjątkowy komfort noszenia

Kombinezon ochrony przeciwchemicznej zmniejsza poziom stresu podczas trudnej pracy w strefach zagrożenia
i niebezpiecznych obszarach. Kombinezon ma nowy, ergonomiczny krój i jest dostępny w pięciu rozmiarach,
oferując użytkownikom o wzroście od 1,50 do 2,10 m najwyższą swobodę ruchów w trakcie wykonywania
różnorodnych czynności i zadań. Zmniejszona waga i lepsze ułożenie materiału sprawiają, że kombinezon
dostosowuje się do ruchów użytkownika, nie ograniczając ich swobody.

Gotowość do użycia w każdej chwili

Innowacyjne materiały i nowe koncepcje serwisowania pozwalają znacząco ograniczyć czas i wydatki związane
z przeprowadzaniem regularnych testów kombinezonu. Warto także wspomnieć o łatwości czyszczenia i
dezynfekowania kombinezonu. Oznacza to, że w trakcie 15-letniego okresu eksploatacji kombinezonu nakłady
czasu i pieniędzy na jego utrzymanie są znacznie niższe.

Kombinezon do zadań specjalnych

Do kombinezonu można dobrać szereg akcesoriów w zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań,
poszerzając jego zakres zastosowania. Dostępne są akcesoria takie jak uchwyt manometru, dopasowanie do
wzrostu, wizjer odporny na zaparowanie i uchwyt D-Connect.
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Nigdy więcej braku powietrza do oddychania

W trakcie pracy z toksycznymi materiałami lub w atmosferach niebezpiecznych powietrze do oddychania jest
niezbędne. Konieczne jest dotarcie do miejsca prowadzenia akcji i miejsca dekontaminacji oraz wykonanie
szeregu niezbędnych zadań. Następnie należy przeprowadzić staranną dekontaminację kombinezonu, aby
można go było zdjąć. Zapas powietrza w aparatach oddechowych na sprężone powietrze często nie wystarcza
do wykonania tych wszystkich czynności. Z tego względu kombinezon można wyposażyć w opcjonalne
przyłącza.

Komponenty systemu
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Dräger FPS® 7000

Seria pełnotwarzowych masek Dräger FPS® 7000 wyznacza nowe
standardy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Dzięki ulepszonej
ergonomii oraz dostępności w różnych rozmiarach maska ta oferuje
szerokie pole widzenia oraz bezpieczne i komfortowe dopasowanie.
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Dräger Panorama Nova®

Maska oddechowa Panorama Nova® spełnia najwyższe standardy w
zakresie ochrony, szczelności oraz jakości. Używana na całym świecie
od dekad, ta maska pełnotwarzowa oznacza absolutną niezawodność
ochrony dróg oddechowych i oczu.
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Dräger HC-COM

Urządzenia nadawczo/odbiorcze do hełmów Dräger HC-COM są
lekkie i przystosowane do różnych kształtów hełmów. Umożliwiają
natychmiastową, wyraźną i niezawodną komunikację.
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Dräger HPS® 7000

Hełm strażacki Dräger HPS® 7000 cechuje się nowoczesnym, sportowo-
dynamicznym wyglądem i ergonomicznym kształtem, a użyte elementy
sprawiają, że jest to rozwiązanie wszechstronnego zastosowania.
Zapewnia optymalny poziom ochrony podczas każdej akcji.
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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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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 to jeden z najlżejszych, profesjonalnych niezależnych
aparatów oddechowych dla strażaków. Łączy w sobie komfort i
wyjątkowe właściwości pneumatyczne, a dzięki swojej konstrukcji
idealnie nadaje się do zastosowań, gdzie prostota i łatwość użytkowania
mają kluczowe znaczenie. Mimo niewielkiej wagi aparat PSS® 4000 jest
wytrzymały i można go szybko założyć. Zapewnia doskonałą ochronę
dróg oddechowych.
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Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 to niezależny aparat oddechowy o wysokiej
wydajności dla strażaków. Dzięki połączeniu zaawansowanej ergonomii
z szerokim zakresem konfigurowalnych opcji Dräger PSS® 5000
zapewnia użytkownikowi komfort i wszechstronność, spełniając
oczekiwania ratowników, gdy wymagana jest ochrona oddechowa.
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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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Kamizelka Dräger Comfort Vest

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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Buty Nitryl-P

Obuwie strażackie z ochroną palców – doskonała ochrona przed
nakłuciem, nacięciem i przetarciem. Bardzo wygodne, w rozmiarach od
43 do 50.
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Skarpety gazoszczelne

Mogą być noszone z butami ochronnymi, w celu uzyskania
maksymalnego komfortu noszenia.
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Rękawice zewnętrzne Tricotril®

Uniwersalne rękawice odporne na przecięcie i działanie chemikaliów,
dostępne w rozmiarach 10 i 11.
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Rękawice zewnętrzne K-MEX® Gigant

Zwiększona odporność na przecięcie. Dostępne w rozmiarze 14.
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Nowa kombinacja rękawic EN

Połączenie ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi i chemicznymi
przy zachowaniu wysokiej czułości.
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Uchwyt D-Connect

Przeznaczony do zawieszenia mierników gazu itp. z boku kombinezonu.
Jeśli kombinezon jest wyposażony w dwa uchwyty D-Connect, można ich
użyć do ewakuacji ratownika.
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Złącze Air-Connect

Podstawowe złącze do podłączenia niezależnego aparatu oddechowego
po wewnętrznej stronie kombinezonu z zewnętrznym źródłem powietrza.
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Zawór regulacyjny PT 120 L

Złącze pozwalające uzyskać efekt chłodzenia ciała i dodatkowe
powietrze do oddychania z zewnętrznego źródła.



Powiązane produkty

08 | Dräger CPS 7900

D
-1

30
88

-2
01

0

Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 to kombinezon ochrony przeciwchemicznej
ograniczonego zastosowania przeznaczony do użytku w przemyśle i na
statkach. Kombinezon jest odporny na działanie niebezpiecznych gazów,
cieczy i substancji stałych.
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Dräger CPS 5900

Gazoszczelny kombinezon ochronny Dräger CPS 5900 doskonale
nadaje się do jednorazowego użytku podczas incydentów z udziałem
substancji niebezpiecznych. Ten lekki kombinezon polecany jest we
wszelkich sytuacjach, gdy najważniejsza jest pełna ochrona przed
niebezpiecznymi gazami, cieczami czy cząstkami.
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Dräger CPS 7800

Gazoszczelny kombinezon Dräger CPS 7800 wielokrotnego użytku
zapewnia doskonałą ochronę przed niebezpiecznymi gazami, cieczami,
aerozolami i substancjami stałymi, także w obszarach zagrożonych
wybuchem. Dzięki innowacyjnemu materiałowi i nowej konstrukcji
kombinezon zapewnia większą elastyczność i komfort przy wejściu
do ograniczonej przestrzeni, a także podczas pracy z substancjami
kriogenicznymi.
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Dräger CPS 7900 olive, beige

Gazoszczelny kombinezon do użytku w sytuacjach zagrożeń
chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych. Dräger
CPS 7900 zapewnia doskonałą ochronę przed chemikaliami
stosowanymi w przemyśle, czynnikami biologicznymi oraz innymi
substancjami niebezpiecznymi. Innowacyjny materiał, z jakiego wykonany
jest kombinezon CPS 7900, sprawdza się również podczas cywilnych
akcji ratunkowych, usuwania skutków katastrof i prac związanych z
odkażaniem.
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DOPUSZCZENIA
EN 943-1:2002 Wymogi UE dla kombinezonów gazoszczelnych do zastosowań

przemysłowych
EN 943-2:2002 (ET) Wymogi UE dla kombinezonów gazoszczelnych używanych przez

straż pożarną
BS 8467 Wymagania brytyjskie dla kombinezonów do ochrony przed

zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i
jądrowymi

EN 1073-2 Ochrona przed skażeniem cząstkami radioaktywnymi
EN 14126 Ochrona przed skażeniem czynnikami zakaźnymi
SOLAS Wymagania dotyczące eksploatacji w warunkach morskich
OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA Możliwość eksploatacji we wszystkich przestrzeniach zagrożonych

wybuchem

TESTY CHEMICZNE

Substancja
chemiczna

Czas przebicia
w min*

Substancja
chemiczna

Czas przebicia
w min*

Substancja
chemiczna

Czas przebicia
w min*

Aceton >540 Octan etylu >540 Sarin (GB)** >1.440
Acetonitryl >540 Tlenek etylenu >540 Wodorotlenek sodu

40%
>540

Amoniak >540 Chlorowodór >540 Soman (GD)** >1.440
1,3-butadien >540 Luizyt (L)** >180 Kwas siarkowy 96% >480
Dwusiarczek węgla >540 Metanol >540 Czterochloroetylen >540
Chlor >540 Chlorometan >540 Tetrahydrofuran >540
Dichlorometan >540 Iperyt (HD)** >1.440 Toluen >540
Dwuetyloamina >540 n-Heptan >540 VX** >1.440
Aktualne informacje na temat odporności chemicznej i procesów dekontaminacji w kontekście kombinezonów zawiera baza substancji
niebezpiecznych VOICE.
* czas przebicia wg normy EN 943, część 2.
** czas przebicia wg normy FINABEL 0.7.C

TESTY MECHANICZNE

Test wg normy EN 943: Klasa***

Odporność na ścieranie 6
Odporność na pękanie 6
Odporność na pękanie w temp. -30°C 6
Wytrzymałość na rozdarcie i rozszczepienie 3
Wytrzymałość na rozerwanie 6
Odporność na przedziurawienie 3
*** klasyfikacja wg normy EN 943, część 2 – klasa 1 oznacza najniższą wytrzymałość, a klasa 6 – najwyższą.

Informacje zamówieniowe

Nr katalogowy
CPS 7900 R 29 500
Kolory Niebieski lub pomarańczowy Podstawowe elementy
Rozmiary Rozmiar S – wzrost od 1,50 m do 1,65 m

Rozmiar M – wzrost od 1,60 m do 1,75 m
Rozmiar L – wzrost od 1,70 m do 1,85 m

Podstawowe elementy



Informacje zamówieniowe

10 | Dräger CPS 7900

Rozmiar XL – wzrost od 1,80 m do 2,00 m
Rozmiar XXL – wzrost od 1,95 m do
2,10 m

Zamek Zamykanie od góry lub od dołu
Klapka ochronna z rzepem lub zatrzaskami

Podstawowe elementy

Zintegrowane buty lub skarpety Obuwie ochronne w rozmiarach od
43 do 50
(niemiecki system rozmiarów)
Skarpety gazoszczelne w 3 rozmiarach od
40 do 50 (niemiecki system rozmiarów)

Podstawowe elementy

Rękawice Dotychczasowa kombinacja EN,
rozmiary 9–11
Nowa kombinacja EN, rozmiary 10–11

Podstawowe elementy

Akcesoria do rękawic Rękawice bawełniane
Gazoszczelny rękaw / mankiet
Rękawice z mankietem odporne na
przecięcie Tricotril® lub K-MEX® Gigant

Akcesoria

Dobra widoczność Wizjer odporny na zaparowanie Akcesoria
Zewnętrzne źródło powietrza Zawór regulacyjny PT 120 L

Złącze Air-Connect
Akcesoria

Opcjonalny uchwyt Uchwyt D-Connect na prawym i/lub
lewym biodrze

Akcesoria

Łatwiejsza kontrola ciśnienia Uchwyt manometru Akcesoria
Indywidualne dopasowanie Dopasowanie do wzrostu Akcesoria
Transport i przechowywanie Torba do przechowywania i transportu

kombinezonów ochrony przeciwchemicznej
Skrzynia do przechowywania
Transponder do zarządzania gospodarką
materiałową
(podstawowy element)

Akcesoria

Niestandardowe oznakowanie: w różnych kolorach, na plecach, klatce
piersiowej i rękawach

Akcesoria

Tricotril® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do KCL GmbH
K-MEX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do KCL GmbH
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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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