
Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900
Костюм с пълна изолация срещу пръски

Леки и удобни за носене: Костюмите Dräger SPC 4X00 за защита
от течности и пръски предлагат надеждна защита срещу най-фините
частици прах, множество концентрирани неорганични киселини и
алкални разтвори и също така са устойчиви на голямо разнообразие от
органични течни химикали. CE сертифицирани и са класифицирани като
тип 3, 4, 5 и 6.
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Dräger

Ергономична форма за 
максимално удобство

Перманентно вградени чорапи
Чорапи с маншети, изработени 
от материала на костюма, за 
допълнителна защита

Антистатичен дизайн
Специален дизайн на чорапите 
за работа в зони с опасност от 
експлозии (опция)

Широк визьор
Оптимална видимост при носене на 

целолицева маска

Отваря се откъм гърба
Висока защита срещу опасности 

отпред

Раница
Оптимален комфорт при носене 
на дихателен апарат със сгъстен 

въздух (ВДА)
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Надеждна защита, но въпреки това леки и удобни

Ако сте изложени на риск от контакт с твърди и/или течни химикали при работа, само защитен костюм за
цялото тяло може да ви предложи оптимална защита. Костюмите за опасни материали, като тези от серията
Dräger SPC 4X00, са правилният избор, за да предпазите кожата си от вредни вещества. Те са изработени
от CPM и CLF материал с покритие и предлагат пълна защита срещу най-фините частици прах. Освен това
костюмите предпазват срещу множество концентрирани неорганични киселини/алкални разтвори и са
високоустойчиви на голямо разнообразие от органични химикали в течна форма. Те са CE сертифицирани и
класифицирани като костюми за химическа защита, тип 3, 4, 5 и 6.

Чести области на приложение включват задачи за обеззаразяване, поддръжка, инспекция или почистване,
изпразване и напълване, боравене с масла и много други.

Независимо от изискванията на работата, тези костюми предлагат подходяща защита за всяко
приложение

Изберете от три различни дизайна:

SPC 4400 цял костюм с качулка: Този костюм се отваря отпред и е идеален за еднократна употреба.

SPC 4800 предпазен костюм с лицева част: Този модел е оборудван с ръкавици и перманентно
вградени чорапи.

SPC 4900* предпазен костюм за цяло тяло с визьор: Този костюм предлага свързани ръкавици и
чорапи и е идеален за употреба с въздушно дихателен апарат (ВДА), който се носи вътре в костюма.

Dräger SPC 4400: Идеалният предпазен костюм за по-леки задачи.

Тези предпазни костюми с една цяла част се предлагат в два различни материала (CPM и CLF). Краищата
на качулката, ръкавите и крачолите са оборудвани с еластична лента и примка за палеца. Ципът е
разположен централно отпред, а при версията, изработена от CPM, е оборудван с два покриващи панела,
включително прилепващи ленти. Версията от CLF е оборудвана с ленти за закрепване тип велкро, вместо
с прилепващи ленти, позволявайки ограничена употреба. Също така има покриващ панел в областта на
гърлото за безопасно уплътняване на костюма. Цялостните костюми са проектирани за използване с маски
против прах за еднократна употреба, полулицеви маски или целолицеви маски, дихателни апарати за сгъстен
въздух (ВДА или устройства с линии за компресиран въздух.

Dräger SPC 4800: Усъвършенствана защита

Това, което отличава Dräger SPC 4800, е неговата уникална лицева част, която също така е вградена в
газонепроницаемия Dräger CPS. Той е мек, гъвкав и изключително лесен за боравене и носене. Костюмите
за цяло тяло от една част с непроницаеми за течности уплътнени шевове са оборудвани с перманентно
вградени ръкавици, чорапи с маншети, както и цип на гърба. Това прави ненужно губенето на време за
залепване на костюма с лента. Той е проектиран за употреба с целолицеви маски в комбинация с дихателни
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апарати със сгъстен въздух, респиратор с пречистване на въздуха или устройство с подаване на сгъстен
въздух чрез маркуч.

Dräger SPC 4900*: Пълна защита за работниците и тяхното оборудване

Също както SPC 4800, SPC 4900* има перманентно вградени ръкавици и чорапи и се отваря отзад.
Вместо качулка с лицева част, SPC 4900* има голяма качулка с визьор. Костюмът се използва с
целолицева маска в комбинация с дихателен апарат със сгъстен въздух. Дихателният апарат със сгъстен
въздух се носи под костюма, като така се предпазва цялото оборудване срещу замърсяване.

*Предстоящо одобрение
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Качулка с еластична връзка и
покриващи панели

Лицева част Визьор

Характеристики SPC 4400
(CPM) 

SPC 4400
(CLF)

SPC 4800
(CLF антис-

татичен)
SPC 4800

(CLF)
SPC 4900

(CLF)*

Материал CPM (жълт цвят) •
CLF (оранжев цвят) • • • •

Качулка с еластична връзка • •
Лицева част • •
Визьор •
Цип Отпред • •

Отзад • • •
Ръкавици Ламинирани ръкавици •

Бутилови ръкавици • •
С маншети •

Без ръкавици С еластична част за китките • •
Чорапи Антистатичен дизайн •

Чорапи с маншети • • •
Без чорапи С еластична част за глезените • •
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Охлаждаща жилетка Dräger Comfort Vest

Увеличена производителност с до четири часа – без нужда от
обстойна подготовка или логистика: при дейности с висока околна
температура охлаждащата жилетката Dräger Comfort Vest CVP 5220 е
винаги готова за употреба, тъй като самата тя осигурява охлаждащото
действие. Това означава: без предварително замразяване, без
потапяне във вода, без риск от опасен циркулиращ въздух – и без
загуба на време.
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 е високоефективен дихателен апарат за
пожарникари. Съчетавайки комфорт и изключителни пневматични
характеристики, той е предназначен за приложения, при които
опростеното и олекотено използване е от ключово значение.
С олекотена, но здрава конструкция и лесно обличане, този
усъвършенстван дихателен апарат осигурява най-доброто при
защитата на дишането.
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Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – многофункционална и универсална каска
за разнообразните изисквания на спасителните екипи по време
на търсене и спасяване, пожарогасене на дървета и храсти,
пътнотранспортни произшествия, спасяване от височини, спасяване от
вода и всякаква техническа помощ.
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Dräger Panorama Nova

Целолицева маска Panorama Nova покрива най-високите стандарти
за защита, уплътняване и качество. Доказана в продължение на
десетилетия в цял свят, целолицевата маска представлява абсолютна
надеждност при защитата на дихателните пътища и очите.
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Dräger X-plore® 8000

Затруднени условия на работното място изискват надеждни решения.
Dräger X-plore® 8000 предлага ново ниво на интуитивна работа в
комбинация с интелигентна електроника, осигуряващо високата степен
на безопасност, от която се нуждаят вашите служители, за да се
фокусират върху задачата, по която работят.
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Dräger X-plore® 9000 и PAS X-plore®

Серията Dräger X-plore® 9000 е предназначена за по-леки
промишлени приложения и осигурява удобна и надеждна защита
на дихателните пътища. Благодарение на функции, като уникалния
регулатор на безопасен поток и функцията за автоматичен тест,
потребителите могат да се възползват от повече удобство,
безопасност и гъвкавост при работа.

Принадлежности
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Ботуши от нитрил P

Предпазни ботуши с подсилена защита за пръстите, отлична защита
срещу пробиване, срязване и разкъсване. Изключително удобство,
налични в размери 43 – 50 (размери за Великобритания 9 – 16,5)
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PVC ботуши

Предпазни ботуши, изработени от PVC, със стоманено бомбе за
пръстите и стоманена пета, в размери от 43 до 48.
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Памучни ръкавици

Опционални ръкавици за хигиена под ръкавиците за химическа
защита.
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Горни ръкавици Tricotril®

Ръкавици с комбинация от устойчивост на срязване и химическа
защита, налични в размери 10 и 11.
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ChemTape®

Устойчивата на химикали лента ChemTape® е подходяща за употреба
с костюмите SPC 4400, които не включват перманентно вградени
ръкавици, лицева част или чорапи за ботуши. Тя може да бъде
поставено допълнително и предлага оптимална устойчивост в точките
на контакт между материала на костюма и компонентите.
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Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane

Dräger SPC 2400 е костюм за многократна употреба, който ви
защитава надеждно от течности и прах. Костюмът се предлага в
специална подсилена версия, изработена от PVC, или като олекотена,
пропускаща водни пари версия, изработена от флексотан.
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SPC 4700 с CVA 0700

Удобство и мобилност, заедно с оптимална защита: получавате това,
когато комбинирате защитния непроницаем за течности костюм Dräger
SPC 4700 и жилетката за обдишване CVA 0700. Този костюм тип
3 надеждно защитава срещу химикали, докато жилетката осигурява
непрекъснато подаване на въздух за дишане и приятен охлаждащ
въздушен поток.
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Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 е костюм за химическа защита с ограничена
употреба за промишлени приложения и бордови операции, където
присъстват опасни вещества в газово, течно или твърдо състояние.
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Dräger CPS 5900

Dräger CPS 5900 е идеалният газонепроницаем химически предпазен
костюм за ограничена употреба за инциденти с опасни материали.
Там, където пълната защита срещу опасни газове, течности и частици
е от първостепенно значение, това леко облекло е най-подходящият
избор.
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Dräger CPS 6800

Ако търсите защита срещу криогенни опасни вещества и ниски
концентрации на киселини и основи, тогава костюмът за химическа
защита Dräger CPS 6800 е правилният избор. Новият и иновативен
дизайн на костюма е по-гъвкав и позволява да прониквате в тесни
пространства по-лесно и удобно.
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Dräger CPS 6900

Ако търсите защита срещу криогенни опасни вещества и ниски
концентрации на киселини и основи, тогава костюмът за химическа
защита Dräger CPS 6900 е правилният избор. Новият и иновативен
дизайн на костюма е гъвкав и удобен.
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Dräger SPC 4X00
CPM предпазен материал с бариерно покритие

(coated barrier protection material)
CLF мека тъкан (carrier fleece)
Честота на употреба 1 предназначен за ограничена употреба

SPC 4400 (CPM): 5 години 3

SPC 4400 (CLF): 10 години

Характеристики на материала

Срок на съхранение 2

SPC 4800 и 4900*: 10 години
Данни за пропускливост Постоянно актуализираната база данни Dräger VOICE предоставя надеждна

информация за устойчивостта на химикали: www.draeger.com/voice
EN 14605 Изисквания на ЕС за предпазно облекло

Тип 3 и 4
EN ISO 13982-1 Изисквания на ЕС за предпазно облекло

Тип 5
EN 13034 Изисквания на ЕС за предпазно облекло

Тип 6
EN 1073-2 Изисквания на ЕС за облекло, които

предпазва срещу радиоактивно
замърсяване

EN 14126 Изисквания на ЕС за облекло, което
предпазва срещу инфекциозни агенти

EN 1149 Изисквания на ЕС за предпазно
облекло – електростатични свойства

Одобрения на костюмите

SOLAS Изисквания за употреба на морски
съдове

1 Както е дефинирано от ISO 11610
2 Без употреба и при спазване на специфицираните условия на съхранение
3 SPC 4400 (CPM) е предназначен само за еднократна употреба.

Информация за поръчване

Размери и мерки
на костюми

SPC 4400 (CPM) SPC 4400 (CLF) SPC 4800 *(CLF,
антистатичен)

SPC 4800 (CLF) SPC 4900* (CLF)

S (164 – 170 cm) R 63 547 R 63 553 R 63 417 R 63 493 R 63 453
M (170 – 176 cm) R 63 548 R 63 554 R 63 418 R 63 494 R 63 454
L (176 – 182 cm) R 63 549 R 63 555 R 63 419 R 63 495 R 63 455
XL (182 – 188 cm) R 63 550 R 63 556 R 63 421 R 63 496 R 63 456
XXL (189 – 194 cm) R 63 551 R 63 557 R 63 421 R 63 497 R 63 457
XXXL
(194 – 200 cm)

R 63 552 R 63 558 R 63 422 R 63 498 R 63 458

Принадлежности

Жилетка за комфорт
CVP 5220, S/M R 58 762
CVP 5220, L/XL R 58 763
CVP 5220, 2XL/3XL R 58 764
CVP 5220, 4XL/5XL R 58 761
PCM елемент (голям) R 45 104



Информация за поръчване

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900 | 11

Ръкавици

Горни ръкавици Tricotril®, размер 10 R 55 968

Горни ръкавици Tricotril®, размер 11 R 55 966
Много големи горни ръкавици, размер 14 R 55 969
Памучни ръкавици R 50 972

ESD ботуши
(*за употреба с SPC 4800 антистатичен)
ESD PVC ботуши, размер 40 (размер за Обединеното кралство
6,5)

R 62 441

ESD PVC ботуши, размер 41 (размер за Обединеното кралство
7 – 7,5)

R 62 463

ESD PVC ботуши, размер 42 (размер за Обединеното кралство
8 – 8,5)

R 62 464

ESD PVC ботуши, размер 43 (размер за Обединеното кралство
9 – 9,5)

R 62 465

ESD PVC ботуши, размер 44 (размер за Обединеното кралство
10 – 10,5)

R 62 466

ESD PVC ботуши, размер 45 (размер за Обединеното кралство
11 – 11,5)

R 62 467

ESD PVC ботуши, размер 46 (размер за Обединеното кралство
12 – 12,5)

R 62 468

ESD PVC ботуши, размер 47 (размер за Обединеното кралство
13 – 13,5)

R 62 469

ESD PVC ботуши, размер 48 (размер за Обединеното кралство
14 – 14,5)

R 62 470

Tricotril® е регистрирана търговска марка на KCL.
ChemTape® е регистрирана търговска марка на Kappler Inc.
* Предстоящо одобрение


