A védősisakokra vonatkozó alapvető szabványok az EN 397 (zuhanó tárgyak elleni ipari védősisakok) és az EN 812 (fejbeütés
veszélye elleni fejvédők). Ezeknek megfelelően a sisakok sildjén megtalálható a gyártás időpontja (év/negyedév), mivel a
várható élettartamot a gyártó tájékoztatásának megfelelően kell figyelembe venni, ami rendeltetésszerű használat és tárolás
mellett a nagy szilárdságú HD polietilén és ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) anyagú eszközöknél általában három év, hétezer
munkaóra.
A védősisakok átlagos élettartamát több tényező is befolyásolhatja, mint például a hőmérsékleti viszonyok, a használat gyakorisága, mechanikai igénybevétel foka, fizikai és kémiai sérülések, napfény UV-sugárzása. Az erős ütés behatásának kitett
eszközt akkor is le kell cserélni, ha azon nincsen látható sérülés.
Az EN 397 szabvány ipari védősisakokra vonatkozó alapkövetelményei
- fej beütésének veszélye elleni védelem
- maximum 5 kN erejű, zuhanó tárgyak ütőhatása elleni védelem
- áthatolás, átlyukadás elleni védelem
Az EN 397 szabvány szerint a védősisakok kiegészítő követelményekkel is rendelkezhetnek:
-20°C
-20°C környezeti hőmérsékletig teljesíti az alapkövetelményeket
-30°C
-30°C környezeti hőmérsékletig teljesíti az alapkövetelményeket
+150°C
150°C környezeti hőmérsékletig teljesíti az alapkövetelményeket
440 Vac
440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték véletlenszerű érintése elleni védelem
1000 V
1000 V váltakozó feszültségű villamos vezeték véletlenszerű érintése elleni védelem
LD
Nagy oldalirányú nyomás hatása elleni védelem
MM
Védelmet biztosít fémolvadék fröccsenés ellen
Az arcvédőkre is vonatkozó EN 166 szabvány követelményei
- mechanikai ellenállóképesség: mint a védőszemüvegeknél (S, F, B, A)
- a látómező optikai osztályozása: mint a szemüvegeknél (1, 2, 3)
- egyéb jellemzők: fröccsenő folyadékok (3), elektromos ívkisülés (8), olvadt fémcseppek (9)
A hálós arcvédőkre vonatkozó EN 1731 szabvány követelményei
- mechanikai ellenállóképesség: mint a védőszemüvegeknél (S, F, B, A)
- egyéb jellemzők: sugárzó hő elleni védelem (G a korábbi szabványban)
A fej- és arcvédőkre vonatkozó főbb szabványok
EN 166		
Egyéni szem- és arcvédő eszközök
EN 397
Ipari védősisakok
EN 443
Védősisakok tűzoltáshoz
EN 812
Ütés elleni fejvédők ipari célra
EN 1731
Hálós szem- és arcvédők
EN 12492
Hegymászósisakok
EN 12941
Légzésvédő készülék sisakkal vagy kámzsával
EN 14052
Nagy védőképességű ipari védősisakok
EN 14458
Sisakkal használt szem- és arcvédők tűzoltó-,
mentő- és vészhelyzeti szolgálatok számára
EN 50365	
Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű
használatra (1000 V)

65200

65200-205

GP3000 VÉDŐSISAK

• HD poletilén sisakhéj hatféle színben • -20°C és +50°C
között használható • 440 V váltakozó feszültségű villamos
vezeték érintése elleni védelem • hat ponton rögzített, állítható
sisakkosár (53-62 cm) • nedvszívó szivacsos izzadságszalag
• hallásvédőkkel (Earline, Peltor), arcvédőkkel (60710, 60720),
téli béléssel (65159), két pontos (65150) vagy négy pontos
sisakszíjjal (65151) szerelvényezhető • 65210-215: Ecoline®
változat • csomagolás: 20 db • súly: 350 g
EU szabvány: EN397
Színválaszték: 65200 fehér • 65201 kék • 65202 zöld
• 65203 sárga • 65204 narancs • 65205 piros

65202
65205

62

EARLINE® • VÉDŐSISAKOK

65204
65201

65203

OPUS

65100-105

• erős polietilén sisakhéj hatféle színben • 6 ponton felfüggesztett, állítható bőségű és magasságú kosár (65180) • hosszan
tartó, 5 éves használati idő • szabályozható szellőzőnyílások
mindkét oldalon • megfordítva is hordható ott, ahol fontos a
fölfelé való látótér (szűk helyen, mászás, állványozás közben),
mivel bélése 180°-kal elfordítható • cserélhető higiénikus izzadságszalag (65190) • 53-62 között szabályozható körméret
• -20°C és +50°C között használható • véd fémolvadékok
fröccsenése ellen (MM) • hallásvédőkkel, arcvédőkkel, téli
béléssel (65159), bevizsgált, 2 ponton rögzített sisakszíjjal
(65150) szerelvényezhető • rendelhető gyorsbeállítós változatban is (65106-108) • csomagolás: 24 db • súly: 370 g
EU szabvány: EN397
Színválaszték: 65100 fehér • 65101 kék • 65102 zöld • 65103
sárga • 65104 narancs • 65105 piros

65100

65103

65101

65104

OCEANIC

65105

65102

65120-125

• 1000 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése
elleni védelem • erős polietilén sisakhéj hatféle színben
• 6 ponton felfüggesztett, állítható bőségű és magasságú
kosár • cserélhető izzadságszalag (65190) • ívvédő álarccal
(60710/I), Visor látómezővel, Visogrill arcvédővel, Earline®
fültokokkal (60750-57) szerelvényezhető • 53-62-ig beállítható
méret • csomagolás: 24 db • súly: 370 g
EU szabvány: EN397
Színválaszték: 65120 fehér • 65121 kék • 65122 zöld • 65123
sárga • 65124 narancs • 65125 piros

65124

65122

65120

65121

65123

EARLINE® • VÉDŐSISAKOK

65125
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VISOR LÁTÓMEZŐ

60710-713

• 1 mm vastag, víztiszta vagy füstszínű polikarbonát kétoldali
védőfóliával • ötpontos illeszkedés a homlok- és sisakpánthoz
• 60710: 430 x 195 mm látómező • 60711: 430 x 195 mm
látómező fém kerettel • 60713: 390 x 180 mm füstszínű, sötét
látómező
EU szabvány: EN166

60710

60713

60705

60711

60700
HOMLOKPÁNT, SISAKPÁNT

60700-705

Homlokpánt (60700): 3 pozíciós állítási lehetőség, ötpontos
illeszkedés az arcvédők számára • fej vonalát követő védőívelés, izzadságszalag • a fejbőség és boltozati magasság
mérete szabályozható
Sisakpánt (60705): 3 pozíciós magasság, ötpontos illeszkedés az arcvédők számára • rúgós hátsó részével bármilyen
szabványos sisakra szerelhető • víztiszta vagy sötét színű,
kétoldali védőfóliával

SPECIÁLIS LÁTÓMEZŐK

60712-718

• 2 mm vastag, erősített polikarbonát, 400 x 200 mm • ötpontos illeszkedés a homlok- és sisakpánthoz • 60712: víztiszta
látómező • 60714: DIN5-ös látómező lánghegesztő munkákhoz
• 60715: DIN11-es látómező ívhegesztő munkákhoz • 60716:
kívül infravörös sugárzás ellen védő, aranygőzölt, belül DIN5-ös
sötét látómező • 60717: kívül extra UV védő arany látómező
• 60718: felül DIN5-ös, alul víztiszta, bikolor látómező

60712-718
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EARLINE®• ARCVÉDŐK

60706-707

LÁTÓMEZŐTARTÓ

Látómezőtartó (60707): rögzítéséhez két darab 60706 adapter, vagy a Earline® sisakfültok használata szükséges • Visor
látómezővel és Visogrill arcvédővel egyaránt használható
Adapter (60706): a 60707 látómezőtartó sisakra rögzítését
biztosítja a 60750 fültok használata nélkül • Opus, Oceanic
és Peltor sisakra is szerelhető

60707

60706

HOMLOKPÁNT FÜLTOKKAL

60740+31040

• 31040 cikkszámú fültokkal, Visor/Visogrill arcvédővel egyaránt
használható • 3 pozíciós állítási lehetőség, izzadságszalag
• a fejbőség és boltozati magasság mérete szabályozható
EU szabvány: EN166, EN352-1

60740+31040

EARLINE® SISAKFÜLTOKOK

60750-757

• állítható fémpántos sárga (60750), vagy állítható műanyag
pántos jó láthatóságú fluo sárga (60755), illetve fluo narancs
(60757) színű, erős ABS fültokok • Opus, Oceanic, Opal, GP,
Peltor és egyéb védősisakokkal kompatibilis adapterrel szerelve
• kényelmes, bőrérzetű PVC párnázott belső • SNR: 23 dB
• súly: 265 g
EU szabvány: EN352-3

60750

60755

60757

EARLINE®• FEJVÉDŐK
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