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PHOENIX PROPHOENIX PRO

Karta techniczna

Ref. 6PHP200

Hełm ochronny bez wentylacji ogólnego użytku

Plac budowy, przemysł budowlany i
roboty publiczne, przemysł...

Zastosowanie

Indywidualne opakowanie

Opakowania sprzedażowe

Sektory

Przemysł ciężki i przetwórczy (stal,
metalurgia, papier, beton, gips...)

Konstrukcje mechaniczne
(motoryzacja, przemysł kosmiczny,
pojazdy transportowe...)

Przemysł lekki (włókienniczy,
skórzany, tworzyw sztucznych,
gumowy, meblarski, artykułów
luksusowych...)

Władze regionalne/publiczne
(utrzymanie, tereny otwarte, zbiórka
odpadów....)

Opakowanie zakupowe

Ref.Ref. RozmiarRozmiar OpakowanieOpakowanie KartonKarton

6PHP200NSI - 16

Hełm ochronny PHOENIX PRO. Skorupa ABS, 6-punktowa więźba z
polietylenu z 6 tekstylnymi taśmami, regulacja rozmiaru za pomocą
zębatki od 52 do 63 cm, krótki daszek, zintegrowane okulary ochronne z
powłoką chroniącą przed zarysowaniem (standard K) i zapobiegającą
zaparowaniu (standard ), boczne adaptery do wyciętych otworów Euro
slot, tekstylna opaska przeciwpotna 3D, 4-punktowy pasek podbródkowy
w standardzie.

Opis

Zalety
WŁAŚCIWOŚCI
- Wysoki poziom odporności
(odkształcenia boczne (LD), rozpryski
stopionego metalu (MM), niska
temperatura -30°C)
- Skorupa z ABS
- Izolacja elektryczna do stosowania w
instalacjach niskiego napięcia 440V

KOMFORT
- Zintegrowane okulary ochronne
- Dobre dopasowanie i uczucie
lekkości (równowaga na głowie) 
- Łatwa regulacja za pomocą zębatki
- Szerokie pole widzenia dzięki
krótkiemu daszkowi
- Tekstylna opaska przeciwpotna 3D

LEKKOŚĆ
- 450g

Kompatybilny z uchwytem na
identyfikator (6POBA) i ochronnikami
słuchu (6MX3000NSI)

450gK N
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Nieszkodliwość potwierdzona dermatologicznie po bezpośrednim kontakcie ze skórą
przez 48 godzin. Po zakończeniu testu nie zaobserwowano żadnego podrażnienia.

COVERPERF - SkincareCOVERPERF - Skincare

Elektroizolacyjne hełmy ochronne do stosowania w instalacjach niskiego napięcia
(stosowane przy pracach na lub w pobliżu części czynnych instalacji
nieprzekraczających 1 000 V AC lub 1 500 V DC)

EN50365:2002EN50365:2002

Przemysłowe hełmy ochronneEN397:2012 + A1:2012EN397:2012 + A1:2012

Specyfikacje (jakość optyczna, odporność na zwykłe zagrożenia, zagrożenia
mechaniczne, odporność na uderzenia)

EN166:2001EN166:2001

EPI CAT. III

Dostarczone przez CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

Cechy więźbyCechy więźby  6-punktowa więźba z polietylenu
6 taśm tekstylnych

Wartość izolacjiWartość izolacji
elektrycznejelektrycznej  

1000V a.c / 1500V d.c

RegulacjaRegulacja  Regulacja za pomocą zębatki od 52 do 63
cm

materiał czaszymateriał czaszy  ABS

ŻywotnośćŻywotność  Data ważności podana pod daszkiem
Okres trwałości: 2 lata w warunkach
standardowych

Kolor 2Kolor 2  Czarny
KolorKolor  Niebieski

Główne ryzykoGłówne ryzyko  Ochrona przed spadającymi
przedmiotami i urazami głowy

Kolor soczewkiKolor soczewki  Przezroczysty
WagaWaga  450g

WłaściwościWłaściwości  Skorupa ABS
6-punktowa więźba z LDPE
Regulacja rozmiaru od 52 do 63 cm
Izolacja elektryczna 440V

To urządzenie jest zgodne z typem środków ochrony indywidualnej objętym certyfikatem badania typu WE
DPI/0497/2313DPI/0497/2313

Normy

Właściwości techniczne

Ref. 6PHP200PHOENIX PRO


