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PROTECȚIA CAPULUI ȘI A FEȚEI

ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE

Cod: EDL-01

Cască de protecţie cu vizieră rabatabilă încorporată - tip EDL-01

Casca de protecţie cu vizieră rabatabilă încorporată este un echipament individual de protecţie care 
oferă utilizatorului protecţie complexă atât la factori de risc mecanic şi electric, cât şi împotriva 
efectelor provocate de arcul electric.

4lanternă cu cârlige pentru fixare pe cască (diferite modele)

Prin designul constructiv, viziera căştii oferă o protecţie totală a feţei împotriva acţiunii arcului electric 
şi poate fi retrasă sub calota de protecţie a căştii, reducând substanţial riscul de a fi deteriorată prin 
zgâriere sau murdărire.

Opţional, casca poate fi livrată cu:
4husă de protecţie şi transport din material textil impermeabil

Casca de protecţie este prevăzută cu un sistem ajustabil de fixare pe cap, cu 6 puncte de prindere, 
bretele textile, bandă antitranspiraţie şi chingă pentru fixare sub bărbie. Casca este de culoare albă, 
dar pentru cantităţi semnificative (>100 bucăţi), poate fi disponibilă şi în alte culori (albastru, galben).
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Material ecran de protecţie

Dimensiune ecran de protecţie (mm)

Grosime ecran de protecţie (mm)

Clasa optică

Factor de transmisie în UV

Protecţie împotriva particulelor lansate cu viteză mare

Policarbonat transparent

450 x 180

2

2

Nr. eşalon 2-1,2

Rezistenţă la impact cu energie 
medie - clasa B

Protecţie împotriva picăturilor şi împroşcărilor de lichide

Protecţie împotriva arcului electric de scurtcircuit

Protecţie împotriva metalului topit şi a solidelor fierbinţi

Protecţie împotriva particulelor fine de praf

Rezistenţă la aburire

Corespunde

Corespunde

Corespunde

Corespunde

Corespunde

Caracteristici tehnice - Cască de protecție

Material

Sistem de fixare pe cap

Număr puncte de prindere

Bandă antitranspiraţie

Tensiunea maximă de utilizare (V c.a.)

Tensiunea de încercare (V c.a.)

Mărimi

Polipropilenă

Ajustabil, cu cremalieră

6

Material textil

1000

1200/15 sec.

52 ÷ 66

Masa totală vizieră + cască (gr) 710

CASCĂ DE PROTECȚIE EDL-01*

CASCĂ DE PROTECȚIE EDL-01* +

LANTERNĂ RMD 5000

LANTERNĂ TIKKA XP 2*

HUSĂ DE TRANSPORT**

EN 50365

LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ CU LED-URI
RMD 5000***

Caracteristici tehnice - Vizieră rabatabilă

** model conform specificației ENEL EA 9 RO044
* model conform specificației ENEL EA 0 86 RO4

*** a se vedea pag. 124


