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Dräger CPS 7900, blå

Skräddarsydd för användning under extrema förhållanden: 
Den gastäta Dräger CPS 7900 ger enastående skydd mot 
industrikemikalier, biologiska medel och andra giftiga ämnen.
Det innovativa materialet gör CPS 7900 lika lämplig för 
användning i explosiva miljöer som vid hantering av kryogeniska
ämnen.

SKYDD I EN KLASS FÖR SIG

Dräger CPS 7900 har utvecklats för att
skydda användaren vid hantering av tox-
iskt och farligt gods ämnen, och är ett väl-
behövligt hjälpmedel vid olika farliga
arbetsuppgifter. D-mex-materialet har unik
motståndskraft mot olika ämnen, och ger
ett enastående skydd mot mekanisk påver-
kan och flytande gaser, samt vid gas-
molnsbränder. Dräger CPS 7900 uppfyl-
ler mer än väl kraven i de internationella
standarderna för brandkårer och rädd-
ningstjänst, samt standarderna inom bran-
schen för återanvändbara skyddsdräkter.
Till dessa hör EN 943 del 2 (ET) och
SOLAS-konventionen. Vidare har dräkten
utformats och utvecklats i nära samarbete
med lämplig personal och befäl i hela värl-
den, och anpassats efter deras behov och
önskemål. I fråga om egenskaper och till-
behörsutrustning ger den maximal säker-
het och bärkomfort i en klass för sig.

D-MEX: FEMFALDIG SÄKERHET

Dräktens innovativa och unika material, D-
mex™, består av fem lager. Mittlagret
består av rivfast tyg. På både in- och utsi-
dan sitter ett mycket robust elastomerla-
ger och ett kemikalieresistent barriärlager.
Därigenom kan dräkten bibehålla sina

skyddsegenskaper även om materialet på
utsidan skadas. Tack vare de elektrostatis-
ka egenskaperna kan dräkten användas i
alla explosionsfarliga områden. Om en
gnista bildas trots det här enastående
materialet, skyddas användaren av det
flamskyddade och självslocknande mate-
rialet. Tack vare D-mex™-materialets flex-
ibilitet kan det även motstå flytande gaser
som t.ex. ammoniak vid en kontakttempe-
ratur av -80°C.

ENASTÅENDE ANVÄNDNINGSKOMFORT

CPS 7900 bidrar till att minska stressen i
det redan komplicerade arbetet i riskzo-
ner och farliga områden. Tack vare den
nya, ergonomiska skärningen och fem oli-
ka storlekar ger dräkten maximal rörlighet
i många olika arbetssituationer för använ-
dare med en kroppslängd av 1,50 m till
2,10 m. Dräkten är konstruerad för att
användas med annan skyddsutrustning
från Dräger, såsom Dräger PSS 7000 och
HPS 6200, samt äldre produkter. (Kan
även kombineras med BG-4 CCBA) Tack
vare den avsevärt lägre vikten och den för-
bättrade täckningförmågan passformen
anpassas dräktmaterialet efter använda-
rens rörelser och ger maximal flexibilitet. 

Dräger CPS 7900
Kemskyddsdräkt
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DRÄGER CPS 7900 

ALLTID REDO

Tack vare de innovativa materialen och de
nya servicekoncepten har tiden och kost-
naderna för de normala testrutinerna kun-
nat sänkas avsevärt. Dessutom är det lätt
att rengöra och desinficera dräkten. Detta
innebär att tiden och utgifterna som spen-
deras under dräktens 15-åriga livslängd
blir mycket lägre. Serviceteknikerna kan
sköta de reparationer eller det underhåll
som kan behövas. Givetvis kan även 
Dräger Service stå till tjänst vid den här
typen av arbete. 

SMARTA DETALJER FRÅN TOPP TILL TÅ

CPS 7900 kännetecknas av sina funktio-
nella detaljer. Det nya visiret ger i kombi-
nation med FPS 7000 ett nästan opåver-
kat synfält. Två olika handskkombinationer
går snabbt att fästa i dräkten utan verktyg. 

– Den tidigare EN-kombinationen:
Vitonhandskar med Tricotril- eller K-
mex-överdragshandskar som tillval.

– Den nya EN-kombinationen: 
Mer känslighet i händerna tack vare
de tunna Silvershield-handskarna, som
har hög motståndskraft mot kemikaler,
och de ej löstagbara skär- och
sticksäkra handskarna. 

Den flexibla skokopplingen och de bekvä-
ma säkerhetsskorna känns knappast av
användaren. Alternativt kan även gastäta
D-mex-sockor fästas i dräkten, som garan-
ti för att användaren ska kunna hantera alla

situationer på ett säkert sätt. Tack vare de
här sockorna behöver  användaren inte
använda one-size-fits-all-modeller.

De här sockorna passar i olika stora skor.
En inbyggd ficka för radioutrustning och
en hållare för push-to-talk-knappar gör det
lättare att kommunicera med andra.

REDO FÖR DET EXTREMA

CPS 7900 kan anpassas efter dina behov
och krav med hjälp av olika tillbehör, 
vilket ger dräkten ett bredare använd-
ningsområde. 

– Tack vare tryckmätarens placering vid
på visiret kan användaren övervaka
lufttrycket utan att behöva dra ut
armen ur ärmen, vilket tar onödig tid
från arbetet. Dessutom kan trycket
avläsas av från utsidan vid 
nödsituationer. (Finns för närvarande
inte på den amerikanska marknaden)

– Imskyddsbehandlingen förhindrar
imbildning på visiret utan 
förbehandling, vilket gör det möjligt för
insatsgruppen att komma iväg
snabbare 

– Insats- och räddningspersonal har
olika kroppslängd. Tack vare
längdinställningsmekanismen kan
dräkten anpassas efter olika
kroppslängder. Längdinställningsme-
kanismen hakas bara fast i höftbältet
för andningsapparaten.

Den tidigare EN-kombinationen:

Den nya EN-kombinationen:
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DRÄGER CPS 7900 

– D-connect används för att sätta fast
mätinstrument, ficklampor och olika
verktyg till vänstra eller högra höften,
för att båda händerna ska kunna
användas för annat arbete. Dräkten
kan även utrustas med två 
D-connects. De här två fästpunkterna
kan även användas som handtag vid
räddningsinsatser.

NU BEHÖVER DU ALDRIG KIPPA EFTER

LUFT IGEN 

Arbetet vid insatsplatsen, transporten till
dekontamineringsplatsen samt den
nogranna dekontamineringen av dräkten
innan den kan tas av kräver tillgång till and-
ningsluft. Tryckluften i andningsutrust-
ningen räcker ofta inte för alla dessa akti-
viteterna. Luftkopplingen och reglerventi-
len PT 120 L är speciellt konstruerade för
den här typen av arbete. 

Luftkopplingen används för att dräkten ska
kunna anslutas till extern andningsluftut-
rustning som Dräger RPS 3500 eller 
Dräger PAS AirPack från utsidan. Inuti
dräkten ansluts sedan andningsutrust-
ningen till luftkopplingen via en automa-
tisk omkopplingsventil eller Y-adapter. När
den externa luftförsörjningen har anslutits
och trycket är tillfredsställande, får använ-
daren andningsluftförsörjning från den här
källan. Om anslutningen skadas eller har
funktionsfel, kan andningsluften istället
hämtas från tryckluftsapparaten. 

Reglerventilen PT 120L används för att
kyla dräkten och sänka fukthalten inuti
dräkten. Ett luftflöde på 0, 5, 30 eller 120
l/min försörjer ben-, arm- och bröstområ-
det i dräkten med kall tryckluft. Varm, fuk-
tig luft leds ut via ventilerna i dräkten. Med
hjälp av luftflödet kan perspiration ledas
bort, vilket ger kroppen en naturlig kylning. 

Det innebär att räddningsinsatser i mycket
höga omgivningstemperaturer, som t.ex.
trafikolyckor på motorvägar under hög-
sommaren, blir betydligt mindre påfrestan-
de för användarens kardiovaskulära sys-
tem. Dessutom kan systemet användas för
att hålla ett fullutrustat räddningsteam i
beredskapsläge utan att förbruka 
andningsluften underminimal värmebe-
lastning.

Dräger CPS 7900, blå med 
Dräger PAS AirPack I

Luftslangen sammankopplas med 
andningsapparaten inuti dräkten
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DRÄGER CPS 7900 

Hållare för tryckmätare placerat i
användarens synfält.

Handskarna kan lätt bytas utan
verktyg.

Tack vare längdinställningsmeka-
nismen kan dräkten anpassas
efter olika kroppslängder.

D-Connect kan användas vid
räddningsinsatser och för att
fästa mätinstrument, verktyg osv.

De inbyggda skyddsskorna gör
det lättare att dra på dräkten.

Gastäta sockor ger användaren
större frihet i fråga om skoval.

RV PT 120 L är en anslutning till
en extern andningsluftkälla och
används för att reglera dräktens
kylning.

Luftanslutningen används för att
ansluta dräkten till extern and-
ningsluftförsörjning.
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GODKÄNNANDEN

EN 943-1:2002 EU-specifikation för gastäta skyddsdräkter för industriellt bruk

EN 943-2:2002 (ET) EU-specifikation för gastäta skyddsdräkter för brandmän

BS 8467 Brittiska specifikationer för CBRN-skyddsdräkter

EN 1073-2 Skydd mot kontaminering genom radioaktiva partiklar

EN 14126 Skydd mot föroreningar av infektiösa ämnen

SOLAS (under behandling) Specifikationer för marint bruk

EX-SKYDD Lämplig för insatser i alla typer av explosiva områden

KEMISKA TESTER

Kemisk nedbrytningstid i min* Kemisk nedbrytningstid i min* Kemisk nedbrytningstid i min*

Aceton >540 Etylacetat >540 sarin (GB)** >1440

Acetonitril >540 Etylenoxid >540 Natriumhydroxid 40 % >540

Ammoniak >540 Hydrogenklorid >540 Soman (GD)** >1440

1,3-butadien >540 Lewisite (L)** >180 Svavelsyra 96 % >480

Koldisulfid >540 Metanol >540 Tetrakloretylen >540

Klorin >540 Metylklorid >540 Tetrahydrofuran >540

Diklormetan >540 Senapsgas (HD)** >1440 Toluen >540

Dietylamin >540 n-heptan >540 VX** >1440

Databasen uppdateras kontinuerligt för att du ska kunna hålla dig ajour om kemiska resistanser och dekontaminering.

* Genomträngningstid enligt EN 943 del 2.

** Genomträngningstid enligt FINABEL 0.7.C

MEKANISKA TESTER

Test enl. EN 943: Klass***

Abrasionsresistens 6

Sprickhållfasthet vid böjning 6

Sprickhållfasthet vid böjning vid -30 °C 6

Rivhållfasthet 6

Brotthållfasthet 6

Penetrationshållfasthet 3

*** Klasser enl. EN 943 del 2 – från 1 (lägsta) till 6 (högsta).
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HEADQUARTERS
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

NORWAY
Dräger Safety Norge AS
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo
Tel +47 41 40 24 00
Fax +47 22 64 31 99
www.draeger.no

SWEDEN
Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19 D
433 30 Partille
Tel +46 31 340 90 90
Fax +46 31 340 90 99
www.draeger.se

SUBSIDIARIES

DENMARK
Dräger Safety Danmark A/S
Generatorvej 6 B
2730 Herlev
Tel +45 44 50-0000
Fax +45 44 50-0001
www.draeger.dk

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Ordernr

CPS 7900 R 29 500

Färger Blå eller orange Baskomponenter

Storlekar Storlek S för en kroppslängd mellan 1,50 och 1.65 m Baskomponenter
Storlek M för en kroppslängd mellan 1,60 och 1,75 m
Storlek L för en kroppslängd mellan 1,70 och 1,85 m
Storlek XL för en kroppslängd mellan 1,80 och 2,00 m
Storlek XXL för en kroppslängd mellan 1,95 och 2,10 m

Dragkedja Sluts upptill eller nedtill Baskomponenter
Täcklock med kardborrband eller tryckknappar

Inbyggda skor eller sockor Skyddsskor i storlek 43 till 50 (tyska storlekssystemet) Baskomponenter
Gastäta sockor i tre olika storlekar mellan 40 och 50
(tyska storlekssystemet)

Handskar Tidigare EN-kombinationen i storlekarna 9 till 11 Baskomponenter
Nya EN-kombinationen i storlekarna 10 till 11

Tillbehör till handskar Bomullshandskar Tillbehör
Gastät ärm/handledsband
Skärtåliga överdragshandskar Tricotril eller K-mex Gigant

Klart synfält Imskyddsbehandlat visir Tillbehör

Extern luftförsörjning Reglerventil PT 120 L Tillbehör
Luftanslutning

Fästalternativ D-connect vid högra och/eller vänstra höften Tillbehör

Förenklad tryckövervakning Hållare för tryckmätare Tillbehör

Kan justeras separat Höjdinställning Tillbehör

Lagring och transport Transponder för elektronisk lagerhantering Tillbehör
Förvarings- och transportväska
Förvaringsbox

Anpassat märksystem: Olika färger på ryggen, bröstet och ärmarna Tillbehör

DRÄGER CPS 7900 


