
Je to bezpečné?

Ale není to bezpečnější takto …



Izolační (dielektrická) přilba

Osobní ochranná pomůcka pro práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod
napětím. Izolační ochranná přilba splňuje požadavky EN 50365: 2002 „Elektricky
izolující přilby pro práci v instalacích nízkého napětí“.

Používání izolačních ochranných přileb se řídí obecnými zásadami používání
osobních ochranných prostředků (OOP), vyhodnocením rizik a dále předpisy, které
upravují používání OOP v elektrotechnice a energetice (ČSN EN 50110-1 ed.2, PNE
381981 ed.3, PNE 359700, apod.).

• skořepina ze zesíleného polyethylenu

• zadní reflexní kryt

• náhlavní opěrka se šestibodovým textil-nylonovým upínáním

• objímka hlavy z odlehčeného polyethylenu

• potní pásek z česaného nylonu s pěnovou podložkou

• odolné proti přilnavosti roztavených kovů  (MM) 

• odolné proti nízkým teplotám (-30oC)

• úchyty pro doplňkovou výbavu (ochranný štít, sluchátka)

• 1000 VAC, 1500 VDC

• hmotnost  - 350 g
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Objednací číslo                           008.027



Izolační přilba s ochranným štítem ArcPro®

Sestava izolační přilby a ochranného štítu je účinný ochranný prostředek proti
riziku úrazu elektrickým proudem. Přilba vyhovuje požadavkům na použití v
instalacích nízkého napětí. Ochranný štít ArcPro® je odolný proti dopadu pevných
i kapalných částic a zejména proti účinkům elektrického oblouku vzniklého
zkratem na elektrickém zařízení, tj. intenzivnímu UV záření, rozstřiku a přilnavosti
žhavých kovů a částic.

Celková hmotnost - 701 g.

Standardy:

Izolační přilba EN 50365: 2002  - Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích NN
EN 397: 1995 + A1 (MM, -30oC) 

Ochranný štít EN 166 1 B 8 9 , EN 170  2.1-2
Držák EN 166 1 B 8 9

Materiál a provedení:

Izolační přilba:  Skořepina ze zesíleného polyetylénu, objímka hlavy z odlehčeného polyetylénu, 
6-ti bodové uchycení náhlavní opěry, potní páska z česaného nylonu s 2mm pěnou

Ochranný štít: Polykarbonát 1,5 mm
Držák: Polyéterimid

70% úrazů popálením elektrickým obloukem se
stane během či těsně po skončení prací na el.
zařízení. Hlava, krk a ruce jsou nejvíce zasaženou
částí těla při úrazech popálením elektrickým
obloukem.
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Izolační přilba  s ochranným štítem ArcPro®
a chráničem brady ArcPro®

Sestava izolační přilby a ochranného štítu s chráničem brady a krku je účinný
ochranný prostředek proti riziku úrazu elektrickým proudem. Přilba vyhovuje
požadavkům na použití v instalacích nízkého napětí a ArcPro® systém je navržený
tak, aby chránil uživatele proti účinkům elektrického oblouku vzniklého při poruše
na elektrickém zařízení. Je odolný proti dopadu pevných i kapalných částic a
zejména proti účinkům elektrického oblouku, tj. intenzivnímu UV záření, rozstřiku
a přilnavosti žhavých kovů a částic.

Celková hmotnost - 840 g.

Materiál a provedení:

Izolační přilba:  Skořepina ze zesíleného polyetylénu, objímka hlavy z odlehčeného polyetylénu, 
6-ti bodové uchycení náhlavní opěry, potní páska z česaného nylonu s 2mm pěnou

Ochranný štít: Polykarbonát 1,5 mm
Chránič brady: Polykarbonát
Držák: Polyéterimid

Standardy:

Izolační přilba EN 50365: 2002  - Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích NN
EN 397: 1995 + A1 (MM, -30oC) 

Ochranný štít EN 166 1 B 8 9 , EN 170  2.1-2
Chránič brady EN 166 1 B 8 9
Držák EN 166 1 B 8 9
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70% úrazů popálením elektrickým obloukem se stane
během či těsně po skončení prací na el. zařízení. Hlava,
krk a ruce jsou nejvíce zasaženou částí těla při úrazech
popálením elektrickým obloukem.

Objednací číslo izolační přilba 008.027
ochranný štít, vč. ochrany brady 008.030
držák 008.035



Ochranný štít s chráničem čela ArcPro®

Použití: Všude tam, kde při práci na elektrickém zařízení není vyžadována
ochrana hlavy. ArcPro® systém je navržený tak, aby chránil uživatele proti
účinkům elektrického oblouku vzniklého při poruše na elektrickém zařízení.
Sestava chrániče čela a ochranného štítu je účinný ochranný prostředek proti
riziku úrazu elektrickým proudem. Sestava vyhovuje požadavkům na použití v
instalacích nízkého napětí. Sestava je odolná proti dopadu pevných i kapalných
částic a zejména proti účinkům elektrického oblouku vzniklého zkratem na
elektrickém zařízení, tj. intenzivnímu UV záření, rozstřiku a přilnavosti žhavých
kovů a částic.

Celková hmotnost – 300 g

Standardy:
Chránič čela EN 166 1 B 8 9
Ochranný štít EN 166 1 B 8 9 , EN 170 2-1,2

Materiál a provedení:
Chránič čela Polykarbonát, objímka hlavy z lehčeného polyetylénu,

potní pásek Vabon
Ochranný štít: Polykarbonát 1,5 mm
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Objednací číslo ochranný štít          008.033
ochrana čela 008.034



Ochranný štít s chráničem čela a brady ArcPro®

Standardy
Chránič čela EN 166 1 B 8 9 
Chránič brady EN 166 1 B 8 9 
Ochranný štít EN 166 1 B 8 9 , EN 170 2-1,2

Materiál a provedení
Chránič čela Polykarbonát, objímka hlavy z odlehčeného polyetylénu,

potní pásek Vabon
Chránič brady Polykarbonát
Ochranný štít Polykarbonát 1,5 mm

Použití: Všude tam, kde při práci na elektrickém zařízení není vyžadována
ochrana hlavy. ArcPro® systém je navržený tak, aby chránil uživatele proti účinkům
elektrického oblouku vzniklého při poruše na elektrickém zařízení. Sestava
chrániče čela a obličejového štítu s chráničem brady a krku je účinný ochranný
prostředek proti riziku úrazu elektrickým proudem. Jednotlivé prvky sestavy jsou
odolné proti dopadu pevných i kapalných částic a zejména proti účinkům
elektrického oblouku, tj. intenzivnímu UV záření, rozstřiku a přilnavosti žhavých
kovů a částic.

Celková hmotnost – 427 g

70 % úrazů popálením elektrickým
obloukem se stane během či těsně po
skončení prací na el. zařízení. Hlava, krk a
ruce jsou nejvíce zasaženou částí těla při
úrazech popálením elektrickým obloukem.
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ochrana čela 008.034



Izolační přilba s integrovaným štítem ArcFlash®

Standardy
Přilba EN 503 65; EN 397 A1, 
Štít EN 166 - 1 B 8-1-0-K 3; EN 167 -2-1.2; EN 168; EN 170

Přilba s pokročilou „Crash Box“ technologii, vysoce přesahující požadavky na
mechanickou odolnost dle EN 166. Ochranná schránka přilby (Crash Box)
absorbuje až 40% kinetické energie úderu. Náhlavní vložka je vybavena
čtyřbodovým uchycením s plynulým nastavením velikosti náhlavní opěry. Přilba je
vybavena úchyty pro doplňkovou výzbroj (chrániče sluchu, čelní nebo boční
svítilna). Tvar a provedení (optická třída 1) štítu umožňuje i nošení dioptrických
brýlí a zajišťuje ochranu obličeje a brady proti účinkům elektrického oblouku
vzniklého při zkratu (12 kA/1 s, 400 V, 50 Hz) na elektrickém zařízení, tj. proti
intenzivnímu UV záření, postřiku roztavených kovů a částic. Štít je odolný proti
dopadu pevných i kapalných částic, proti poškrábání a zamlžení. Manipulace se
štítem je velmi jednoduchá i v dielektrických rukavicích.

Celková hmotnost – 728 g
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Objednací číslo izolační přilba s integrovaným štítem 008.029




