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Dział Środków Ochrony Elektrycznej skupia 
wielu producentów środków ochrony w tej 
dziedzinie, aby zaspokoić wszystkie potrzeby 
przemysłu elektroenergetycznego: środki 
ochrony osobistej, wskaźniki napięcia, 
systemy uziomowe i przeciwzwarciowe, 
drążki izolacyjne, narzędzia izolacyjne/
izolowane, systemy kontroli sieci i wiele 
innych.

Mająca już 25 lat doświadczenia firma 
EURODIS reprezentuje w Polsce najbardziej 
uznanych producentów wyposażenia 
ochrony indywidualnej z Francji, Włoch, 
Anglii, Hiszpanii, Kanady, Belgii i Azji. Dzięki 
naszej wiedzy wspieramy każdego klienta 
w znalezieniu odpowiedniego sprzętu, 

oferując najbardziej odpowiednie produkty. 
Posiadamy magazyn w Bydgoszczy 
o powierzchni ok. 1000 m2.
 
Dział Środków Ochrony Elektrycznej reaguje 
na potrzeby klientów i współpracuje ze 
wszystkimi stronami związanymi z branżą 
elektryczną, dążąc do rozwoju i sprzedaży 
innowacyjnych produktów, które usprawnią 
i zapewnią bezpieczną pracę operatorów.
 
Aby móc oferować produkty najlepiej 
dostosowane do każdej branży, EURODIS 
prezentuje zestawienie produktów 
przeznaczonych dla branży energetycznej.
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TC42ES 
Kask ze zintegrowaną osłoną twarzy chroniącą przed łukiem elektrycznym
 
Kask: EN 397, EN 50365 1000 V
Osłona: EN 166 symbol B, EN167, EN168, EN170
GS-ET-29
Oznakowanie CE

Przestrzeń za osłoną twarzy umożliwia noszenie okularów.
 - Klasa optyczna: 1
- Długa osłona zakrywa całą twarz i chroni ją przed łukiem elektrycznym i odpryskami
- Automatyczne podnoszenie osłony
 Kask wykonany z ABS; osłona wykonana z odpornego na zarysowania, nieparującego poliwęglanu

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ   Ochrona głowy

JSP Evolite
Kask z zewnętrzną osłoną twarzy

Odblaski CR2 - EN 12899. 440 – 1 000 V
EN 397, EN 50365 (Klasa 0) 

Dostępny w wersji wentylowanej i niewentylowanej.
Odporny na zgniatanie boczne i roztopione metale. Dostępny z zapięciem przesuwnym lub z pokrętłem.
Unikalna 3-punktowa regulacja głębokości więźby.
6- punktowa więźba tekstylna.
Dostępny z daszkiem standardowym lub z mikro daszkiem.
Lekki i bardzo wygodny i pasuje na szeroką gamę kształtu i rozmiaru głowy.
Szeroki wybór akcesoriów: wysuwane okulary EVOSPEC, wykonane z poliwęglanu zgodnie z normą 
EN 166.1.F.
Uniwersalne otwory na akcesoria.

TC4710
Kask z osłoną, HRC2 ATPV 12 cal/cm2

Kask: ANSI/ISEA Z89.1 – 2009 Klasa E, Typ 1
CSA Z94.1 – 2005 Klasa E, Typ 1 Osłona: NFPA 70E-2004, ASTM F2178-1, ANSI Z87.1
DIN EN 166:2001, DIN EN 170:2002
GS-ET-29:2010-12 Łuk elektryczny klasa 2 CE 1883

Zestaw obejmuje:
Lekki kask - wytrzymałość elektryczna: 20 kV, odporny na wysokie temperatury, 4-punktowa więźba 
amortyzująca wstrząsy
Podnoszona osłona z zaczepem mocującym oraz osłoną podbródka – chroni przed łukiem elektrycznym 
i odpryskami

Dacar DC-Guard
Osłona twarzy

Redukcja CO2, mniejsze znużenie przy pracy.
Mniejsze zadymienie, większa przestrzeń dla oddychania.
Wyposażona w dwie samoprzylepne miękkie wkładki, które zwiększają komfort noszenia maski przy jej 
dopasowaniu do rozmiaru głowy.
- IV3070 – Przyłbica z ochrona czoła
- IV30700 – Maska polikarbonat 203 mm
- IV30700L – Maska polikarbonat 245 mm
- IV30700CG – Maska polikarbonat 170mm z ochroną podbródka

TC4ESCI
Wielofunkcyjny kaptur ogniochronny

EN 340, EN ISO 11612-08, EN 1149-5/08
Ochrona termiczna przed łukiem elektrycznym powstającym przy zwarciu.
Może być noszony do wszystkich kasków.
Bardzo wygodny (elastyczny, powraca do pierwotnego kształtu, bezszwowy)
Wyjątkowo wszechstronny pod względem ułożenia na głowie i twarzy
Materiał: ognioodporna i oddychająca tkanina techniczna, 180 g/m2
Jeden rozmiar 



 

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DLA ELEKTRYKÓW SIECIOWYCH 5

LATEKSOWE rękawice izolacyjne 
 
Kategoria WE: III Ochrona życia lub zdrowia
EN 60903:2003, IEC 60903: 2002

Ergonomiczny kształt oraz lekko pudrowane wnętrze ułatwiają zakładanie i zdejmowanie rękawic.
Konstrukcja z naturalnego lateksu zapewnia bardzo dobre właściwości dielektryczne.
Odpowiednia grubość zapewnia swobodę ruchu przy jednoczesnej ochronie.
Cięte krawędzie, długość 360 mm (410 mm dla klasy 4)
Gładka powłoka wewnętrzna, gładkie wykończenie
Rękawice należy stosować razem ze skórzanymi rękawicami zewnętrznymi.

Espuna 02016
Narękawica ze skóry licowej
 
EN 388, EN 420

Rękawica ochronna zakładana na rękawicę dielektryczną, ze skóry licowej bydlęcej pokrytej silikonem, 
z mankietem ze skóry zamszowej (dwoiny) 10 cm
Rozmiary: 8 do 11

KOMPOZYTOWE rękawice izolacyjne, chlorowane, do prac pod 
napięciem
 
Kategoria WE: III nieodwracalne ryzyko
EN 60903:2003, IEC 903:2002

Produkt ceniony za długą żywotność i manualność.
Wzorzyste wykończenie rękawic zapewnia doskonały chwyt w mokrych warunkach.
Chlorowane wnętrze ułatwiają zakładanie i zdejmowanie rękawic.
Dzięki zewnętrznej powłoce z pomarańczowego elastomeru rękawice posiadają doskonałą 
odporność mechaniczną.
Ergonomiczny kształt zapewnia swobodę zginania przy jednoczesnej ochronie.
Dzięki połączeniu z bardziej wytrzymałym elastomerem, rękawice można stosować niezależnie od 
zewnętrznych rękawic skórzanych.

- Rękawice izolacyjne z naturalnego lateksu
- Chlorowane wnętrze
- Zewnętrzna powłoka z pomarańczowego elastomeru
- Kategoria RC z ochroną mechaniczną

Rękawice wewnętrzne należy stosować wewnątrz lateksowych lub kompozytowych rękawic 
izolacyjnych. Rozmiary: 7-10

KLASA NAPIĘCIE ROZMIARY KATEGORIA ŚREDNIA MASA

00 500 V AC 7-11 A-Z-C 136 g

0 1.000 V AC 8-11 R-C 225 g

1 7.500 V AC 8-11 R-C 340 g

2 17.000 V AC 8-11 R-C 440 g

3 26.500 V AC 9-11 R-C 680 g

4 36.000 V AC 10-11 A-Z-C 820 g

KLASA NAPIĘCIE ROZMIARY KATEGORIA

00 500 V AC 7-11 R-C

0 1.000 V AC 8-11 R-C

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ   Ochrona rąk

ARC FLASH

ARC FLASH
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Showa NSK 24
Rękawice powlekane nitrylem, odporne na działanie oleju
 
EN 374, EN 388
Odporność mechaniczna: ścieranie – 4, przecięcie – 1, rozdzieranie – 1, przebicie – 1

Rękawice chroniące przed olejami, produktami ropopochodnymi i smarami.
Powłoka nitrylowa z szorstkim wykończeniem na całej dłoni na wkładce z dżerseju bawełnianego/
poliestrowego.
Rozmiary: M-XXL

TV10
Pneumatyczny tester rękawic izolacyjnych
 
Pneumatyczny tester umożliwia oględziny rękawic izolacyjnych przed użyciem w celu wykrycia 
ewentualnych ubytków.

Trzon z formowanego tworzywa sztucznego obejmuje:
- zwężony element końcowy z dwoma rowkami na rękawicę
- tłok centralny u podstawy urządzenia
- zawór umiejscowiony w dolnej części górnej komory
- dwie elastyczne opaski przytrzymujące rękawce w trakcie napompowania

GORE-TEX Campana

EN ISO 20345

Obuwie ochronne z wodoodporną membraną Gore-Tex, zapewniającą dobrą cyrkulację powietrza 
z niemetalowym i tekstylną wkładką antyprzebiciowąMaksymalna wewnętrzna wysokość cholewki: 
w rozmiarze 42 (180 mm).
Wyściełany język dla lepszego komfortu noszenia. System zapięcia na sznurowadła.
Podeszwa wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości i gumy nitrylowej typu Vibram®
Rozmiary: 35-50
Oznaczenia: S3+CI+HI+HRO+WR+SRC

GORE-TEX Herrera

EN ISO 20345

Buty wykonane z wołowej skóry, z membraną Gore-Tex.
Podeszwa PU-2D z systemem NON BENDING – zapobiegającym skręceniom stopy na śliskim podłożu
Podnosek niemetalowy o wytrzymałości 200J
Wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca pot
Maksymalna wysokość wewnętrzna: 137 mm
Pięta absorpcyjna – amortyzacja w rejonie pięty
Rozmiary: 35-48
Oznaczenia: S3+CI+WR+SRC

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ   Ochrona  rąk / stóp

Showa 240
Rękawice antyprzecięciowe, ognioodporne i chroniące przed łukiem 
elektrycznym
 
EN 388:2003 - 3531, EN 407:2004 - 42212X, ANS/ISEA 105: Przecięcie, CE (kat. I lub kat. II)
 Wkład: bezszwowa z Kevlaru/akrylu/włókna szklanego, grubość 13
Powłoka neoprenowa
Ochrona przed łukiem elektrycznym: poziom 2
Rozmiary: S-XXL
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Reno Dielectrico 18 000 V

EN ISO 20345

Buty wykonane z oddychającej wołowej skóry
Podeszwa PU + Nitryl z systemem NON BENDING – zapobiegającym skręceniom stopy na śliskim 
podłożu
Podnosek niemetalowy o wytrzymałości 200J
Wkładka antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca pot
Maksymalna wysokość wewnętrzna: 165 mm
Odporność do 18 kV wg. ANSI Z41 / ASTM F2413-05
Rozmiary: 35-48
Oznaczenia: SB+P+E+CI+HI+WRU+HRO+FO+SRC

Live-Line 18 000 V

EN ISO 20345

Oddychająca skóra licowa, wodo i olejoodporna (2-2, 2 mm)
Wzmocnienie wyściółką ochronną ścięgna Achillesa
Wodoodporny język i wstawka
Niemetalowy podnosek 240J (włókno szklane)
Podszewka Coolmax® - 100% Wentylowana
Odporność do 18 kV
Rozmiary: 39-47
Oznaczenia: S3 HI CI HRO SRC

Buty 10 000V
Obuwie dielektryczne do PPN

EN 50321 klasa 0, EN ISO 20347
Oznakowanie OBE SRC
EN 13287 ochrona przed poślizgnięciem: ceramiczne płytki podłogowe, podłoga 
stalowa

Obuwie izolacyjne chroniące przed napięciem krokowym, do prac pod napięciem przy sieciach prądu 
przemiennego o wartości nominalnej równej lub mniejszej niż 1.000 V.
Wykonane z dielektrycznej gumy. Wszystkie buty są poddawane indywidualnym testom.
Elastomer: polimer wykonany z naturalnej gumy
Dostępne rozmiary: 36-49/50Podszewka Coolmax® - 100% Wentylowana
Rozmiary: 39-47
Oznaczenia: S3 HI CI HRO SRC

Etche TST SA 20.000 V
Obuwie do prac pod napięciem 20.000 V

EN ISO 20345
Oznakowanie SB P E CI SRC

Poddawane indywidualnym testom do 13.000 V
Rodzaj elastomeru: NR/NBR/IR
Obuwie izolacyjne chroniące przed napięciem krokowym, do prac pod napięciem przy sieciach prądu 
przemiennego o wartości nominalnej równej lub mniejszej niż 20.000 V.

- Podeszwa antyprzebiciowa o dużej wytrzymałości wykonana z włókien odpornych na węglowodór.
- Niemetalowy nosek buta.
- Wykonane z elastomeru: polimer wykonany z naturalnej gumy.
- Maks. prąd upływowy 7 mA.
- Wykonane z dielektrycznej gumy. Wszystkie buty są poddawane indywidualnym testom.
Dostępne rozmiary: 36-49/50

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ   Ochrona stóp
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TTCL
Elektryczna mata izolacyjna

IEC 61111:2009

Stosowane obok środków ochrony osobistej, maty izolacyjne oddzielają pracownika od gruntu, 
zapobiegając porażeniu prądem w przypadku bezpośredniego kontaktu z elementem pod napięciem 
lub napięcia krokowego.
KLASA maty zostanie dobrana do maksymalnej mocy nominalnej sieci.
Instrukcja obsługi i konserwacji znajduje się na macie.

- Wykonana z elastomeru
- Powierzchnia antypoślizgowa

Dostępne rozmiary: 0,6 x 0,6 m – 0,6 x 1 m – 1 x 1 m (inne rozmiary dostępne na zamówienie)

TS707 – TS711
Płócienna torba na matę izolacyjną

Niebieskie płótno poliamidowe
Uchwyt do przenoszenia i ściągany sznurek.

REFERENCJA KLASA MAKS. NOMINALNE 
NAMIĘCIE AC

MAKS. NAPIĘCIE
ROBOCZE DC

TTCL0 0 1.000 V 1.500 V

TTCL2 2 17.000 V 25.500 V

TTCL3 3 26.500 V 39.750 V

TTCL4 4 36.000 V 54.000 V

REFERENCJA DŁUGOŚĆ ŚREDNICA MASA

TS707 700 mm 110 mm 290 g

TS711 1.100 mm 110 mm 450 g

TBOB
Dielektryczne ochraniacze na obuwie

EN ISO 20347 I E HRO SRA FO / EN 50321 CLASS 0 / ASTM F1117
Zastosowanie: Dielektryczne ochraniacze na obuwie TBOB zapewniają ochronę do 20kV na całej 
powierzchni obuwia przez 3 minuty. 
Należy zakładać je na kalosze lub inne obuwie.
Idealne dla osób poruszających się stale w obrębie niebezpiecznych obszarów.

Specyfikacja techniczna:
Cholewka:
• Szybkie i łatwe zdejmowanie dzięki systemowi tylnego wejścia
• Żółta cholewka o właściwościach dielektrycznych
• Wykonanie bezszwowe
• Wypust na pięcie ułatwiający zdejmowanie obuwia
• Zgodność z normą REACH
Podeszwa:
• Wulkanizowana guma dla maksymalnej przyczepności
• Nawet trzykrotnie większa odporność na zużycie w porównaniu do konwencjonalnych podeszew
• Odporność na benzynę i olej
• Wytrzymałość na wysokie temperatury do 300°C przez 60 sekund
Możliwość mycia maszynowego w temp. do 40°C.
Trwałość: ponad 10 lat.

ZNAK ODPOWIEDNIK ROZMIARU 
OBUWIA W UNII EUROPEJ-

SKIEJ

ODPOWIEDNIK ROZMIA-
RU OBUWIA W WIELKIEJ 

BRYTANII

ODPOWIEDNIK ROZMIA-
RU OBUWIA W STANACH 

ZJEDNOCZONYCH

ROZMIAR

TBOB-M 39-42 6-8 7-9 M

TBOB-L 43-45 9-11 10-12 L

TBOB-XL 46-49 12-14 13-15 XL

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ   Ochrona stóp / Odzież robocza
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HVGIL
Kamizelka odblaskowa klasa 2

EN 340, EN 471 klasa 2

Kamizelka odblaskowa z lamówką.
- 1 odblaskowy pasek na każdym ramieniu
- 1 odblaskowy poziomy pasek
- Zapinana na rzep
- Materiał: poliester
Dostępne rozmiary: L-XXL

VETPLUIE
Odblaskowy komplet przeciwdeszczowy

EN 340, EN 471, EN 343 (1-2)

Przeciwdeszczowa kurta i spodnie.
- Odblaskowe paski: 2 na klatce piersiowej, 2 na ramionach, 2 na każdym rękawie, 2 w dolnej części  
   nogawek
-  Tkanina poliestrowa z powłoką PU.
Dostępne rozmiary: L-XXXL

VPEJ – VPEG
Komplet przeciwdeszczowy

EN 343 (3-1)

Przeciwdeszczowa kurtka i spodnie
- Poliester z powłoką poliuretanową/PCW
Dostępne rozmiary: L-XXL 

KITARC4-8
Zestaw chroniący przed łukiem elektrycznym 4-8 cal/cm2

Zestaw 4-8 cal/cm2 jest szczególnie odpowiedni dla zastosowań niskonapięciowych. Komplet jest 
bardzo podobny do tradycyjnej odzieży roboczej. Zapewnia wygodę na co dzień oraz ochronę przed 
łukiem elektrycznym.

Zestaw zawiera:

- Biały kask ochronny dla elektryków E-Shark
- Okulary ochronne jednosoczewkowe chroniące przed promieniowaniem IR i UV
- Kaptur ogniochronny 12 cal/cm2
- Ognioodporna, antystatyczna kurtka dla elektryków
- Ognioodporne, antystatyczne spodnie dla elektryków
- LATEKSOWE rękawice izolacyjne do prac pod niskim napięciem, klasa 0, długość 360 mm
- Skórzane rękawice zewnętrzne
- Niemetaliczne obuwie ochronne do kostki S3Cl
- S510
- Torba na wyposażenie chroniące przed łukiem elektrycznym

 W razie niestandardowych wymagań dostępne również inne komplety kurtka + spodnie.

REFERENCJA KOLOR

HVGILJ żółty

HVGILO pomarańczowy

REFERENCJA KOLOR

VETPLUIE żółty

VETPLUIEO pomarańczowy

REFERENCJA KOLOR

VPEJ żółty

VPEV pomarańczowy

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ   Odzież robocza / Ochrona przed łukiem elektrycznym
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KITARC18-21
Zestaw chroniący przed łukiem elektrycznym, 12-21 cal/cm2

Zestaw 12-21 cal/cm2 oferuje nowoczesny, lekki styl zapewniając przy tym wysoki poziom ochrony 
przed łukiem elektrycznym.

Zestaw zawiera:

- Kask ochronny z osłoną, ATPV 12 cal/cm2
- Okulary ochronne jednosoczewkowe chroniące przed promieniowaniem UV
- Kaptur chroniący przed łukiem elektrycznym, ATPV 28,2 cal/cm2
- Kurtka z okrągłym dekoltem chroniąca przed łukiem elektrycznym, ATPV 21 cal/cm2
- Spodnie chroniące przed łukiem elektrycznym, ATPV 18,3 cal/cm2
- LATEKSOWE rękawice izolacyjne do prac pod średnim napięciem, klasa 2, długość 360 mm
- Skórzane rękawice zewnętrzne
- Obuwie ochronne do kostki 18 kV
- Torba na wyposażenie chroniące przed łukiem elektrycznym

KITARC51
Zestaw chroniący przed łukiem elektrycznym, 51,5 cal/cm2

Zestaw 51,5 cal/cm2 w pełni chroni wszystkie części ciała. Elementy odzieży nachodzą na siebie w 
miejscach łączenia.

Wszystkie części ciała są chronione nawet w ruchu.

Zestaw zawiera:
- Kaptur chroniący przed łukiem elektrycznym 51,5 cal/cm2
- Kurtka chroniąca przed łukiem elektrycznym 51,5 cal/cm2
- Ogrodniczki chroniące przed łukiem elektrycznym 51,5 cal/cm2
- Rękawice chroniące przed łukiem elektrycznym 51,5 cal/cm2
- Obuwie ochronne do kostki 18 kV
Torba na wyposażenie chroniące przed łukiem elektrycznym

KITARC100
Zestaw chroniący przed łukiem elektrycznym, 100 cal/cm2

Zestaw o wysokim standardzie bezpieczeństwa.
Zakres 100 cal/cm2 oferuje maksymalną ochronę przed łukiem elektrycznym.
Wyposażenie wykonano z supernowoczesnego materiału. Najlżejsze wyposażenie na rynku.

Zestaw zawiera:

- Kaptur chroniący przed łukiem elektrycznym 100 cal/cm2
- Kurtka chroniąca przed łukiem elektrycznym 100 cal/cm2
- Ogrodniczki chroniące przed łukiem elektrycznym 100 cal/cm2
- Rękawice chroniące przed łukiem elektrycznym 100 cal/cm2
- Obuwie ochronne do kostki 18 kV
Torba na wyposażenie chroniące przed łukiem elektrycznym.

KITARC8-12
Zestaw ochronny 8-12 cal/cm2

Zestaw 8-12 cal/cm2 zapewnia optymalną wygodę oraz dodatkową ochronę przy pracy z urządzeniami 
niskiego napięcia. Górna część ciała może być chroniona na kilka sposobów: przy pomocy koszuli, bluzki 
z długim rękawem lub kurtki lub połączenia dowolnych elementów.

 Zestaw zawiera:
- Kask ochronny z osłoną, ATPV 12 cal/cm2
- Okulary ochronne jednosoczewkowe chroniące przed promieniowaniem UV
- Kaptur ogniochronny
- Kurtka chroniąca przed łukiem elektrycznym, ATPV 12,4 cal/cm2
- Spodnie chroniące przed łukiem elektrycznym, ATPV 12,4 cal/cm2
- LATEKSOWE rękawice izolacyjne do prac pod niskim napięciem, klasa 0, długość 360 mm
- Skórzane rękawice zewnętrzne
- Niemetaliczne obuwie ochronne do kostki S3Cl
- Torba na wyposażenie chroniące przed łukiem elektrycznym

W razie niestandardowych wymagań dostępne również inne komplety kurtka + spodnie.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ   Ochrona przed łukiem elektrycznym
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HT ELECTRA
Szelki izolacyjne

EN 361, EN 358

- Miękka, przeciwpotna wkładka plecowa X-Pad
- Alpinistyczne pasy udowe
- Wskaźnik upadku na wszystkich punktach zaczepowych
- Sprzączki zamykające. Automatyczne sprzączki wykonywane z aluminium anodyzowanego na czarno   
   i stali nierdzewnej
- Sprzączki regulacyjne. Sprzączki wykonane ze stali cynkowanej elektrolitycznie + malowanej       
   kataforetycznie na czarno
- Punkty zaczepowe: grzbietowy, na pasie, klatce piersiowej
- Unikalnie zaprojektowany pas biodrowy z możliwością obrotu o 150o
- Opcjonalnie system mechanizmów Elastrac®

HT 22
Uprząż do różnorodnych zastosowań

EN 361

- 1 grzbietowy i 1 mostkowy kuty punkt zaczepowy
- 5 punktów regulacji
- Pas miednicowy

HT 45
Uprząż do różnorodnych zastosowań

EN 361

- 1 grzbietowy i 1 mostkowy kuty punkt zaczepowy
- 5 punktów regulacji
- Komfortowy pas miednicowy i pasy nożne typu alpinistycznego

HT ELECTRA  S M/L XL

Standardowa, zawiera
automatyczne sprzączki

65272 65282 65292

Elastrac®, zawiera
automatyczne sprzączki

65912 65922 65932

HT 22  S M/L XL

Standard. sprzączki 031592 014002 65292

Automat. Sprzączki 031832 031822 031842

HT 22 E – ELASTRAC  S M/L XL

Standard. sprzączki  60342 58752 60352

Automat. Sprzączki 60362 60372 60382

HT 22  S M/L XL

Standard. sprzączki 055012 055022 055032 

Automat. Sprzączki 053072 053082 053092

HT 22 E – ELASTRAC  S M/L XL

Standard. sprzączki  55702 55712 55722

Automat. Sprzączki 54922  54932 54942

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ   Ochrona przed upadkiem z wysokości
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Blocfor 1,8
Uprząż do różnorodnych zastosowań

Idealne rozwiązanie jako zamiennik standardowej linki z amortyzatorem, w szczególności do pracy na 
rusztowaniach oraz na niewielkich wysokościach

- podczas upadku automatyczny system hamujący działa przy wysunięciu linki do 10 cm.
  Blocfory Tractel charakteryzują się przede wszystkim:
- niską siła zwijania liny 3-15N dla Blocfora 1,8m i 5-25 N dla pozostałych modeli co oznacza, ze        
  użytkownik „nosi na plecach” 0,3-2,5 kg (w przypadku innych urządzeń jest to „ciężar” nawet ok. 5 kg)
- Blocfory produkcji Tractel są w pełni serwisowalne.

M10 M51

Derope™ UPA
Urządzenie z wciągarką ratowniczą

- Wysokość opuszczania 400m przy obciążeniu do 150 kg
- Wysokość opuszczania 200m przy obciążeniu do 225 kg
Kod: 194169

Stopfor™ LCM05
Linka do nadawania pozycji przy pracy

Szczękowe urządzenie regulacyjne na linie plecionej o średnicy 12,5 mm dostępnej w wersji bez powłoki 
ochronnej.

DYNAFOR™ LLZ2
Dynamometr elektroniczny

Urządzenia DYNAFOR™ LLZ2 oferują najlepszy wśród dynamometrów elektronicznych stosunek jakości 
do ceny. Używane do pomiaru sił rozciągających (N) oraz ciężaru zawieszonych ładunków (kg).

Dokładność : 0,3 %
Dostępne modele od 1 t do 20 t.

Model WLL KOD

LLZ2 1 t 1 t 260889

LLZ2 3.2 t  3.2 t 260899

LLZ2 6.3 t 6.3 t 260909

LLZ2 12.5 t 12.5 t 260919

LLZ2 20 t 20 t 260929

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ   Ochrona przed upadkiem z wysokości
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Titan® Expander
Barierka ostrzegawcza składana drogowa

Barierka ostrzegawcza JSP Titan Expander Barrier składana, po rozłożeniu długość do 3 metrów. 
Wykonana z polipropylenu. Wymiary: długość/wysokość/szerokość w cm, złożona - 55/100/60; 
rozłożona - 310/100/60. W zestawie dwie podstawy z gumy dające doskonałą przyczepność.

- Kolory: biały z czerwonym, niebieskim, zielonym, oraz żółto-czarny
- Całkowita waga: 10,5 kg
- Łatwa do przenoszenia, stabilna w warunkach wietrznych i na nierównej powierzchni
- Unikalny kształt klamry gwarantuje, po złożeniu bariera trzyma się w całości i nie rozkłada się podczas  
   transportu
- Można łączyć kilka paneli.

S115
Dwukolorowy łańcuch

Dwukolorowy (czerwono-biały) mocny łańcuch, odporny na promieniowanie UV.
Inne kolory – prosimy przesłać zapytanie.

S115SP
Słupek z podstawą do łańcucha z tworzywa sztucznego

Łatwy do obciążenia przy pomocy piasku, żwiru lub betonu.

Słupek i podstawa z białego tworzywa sztucznego.
- Wysokość słupka: 90 cm
- Średnica rury: 50 mm
- Średnica podstawy: 50 cm
- Dostarczany bez łańcucha

S115SPP
Słupek z podstawą do łańcucha z tworzywa sztucznego

Składany w celu zapewnienia funkcjonalnego przechowywania; może być zablokowany w dwóch 
pozycjach.

- Wysokość słupka: 90 cm
- Średnica słupka: 50 mm
- Średnica podstawy: 28 cm
- Masa podstawy: 4 kg
- Dostarczany bez łańcucha

S175JRNG
Odblaskowa taśma znakująca

NF P98-465

Taśma z odblaskowej tkaniny.

- Jedna strona we fluorescencyjnym żółtym kolorze z ciągłym odblaskowym paskiem o szer. 10 mm
- Druga strona we fluorescencyjnym czerwonym kolorze
- Długość: 50 m
- Szerokość: 50 mm 

REFERENCJA ŚREDNICA DŁUGOŚĆ

S115 C6 6 mm 25 m

S115 C8 8 mm 25 m

REFERENCJA KOLORY

S115SPPR czerwony i biały

S115SPPJ żółty i czarny

ZNAKI I TABLICE BEZPIECZEŃSTWA
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410-411
Pomarańczowa kompozytowa kłódka

Szerokość kłódki: 38 mm
Odporna na chemikalia, ekstremalne temperatury i działanie promieniowania UV
System blokady klucza uniemożliwia przypadkowe pozostawienie kłódki w pozycji otwartej
Komplet obejmuje:

- 1 zestaw 4 etykiet z oznaczeniem „Niebezpieczeństwo” i „Maszyna Zablokowana” w języku francuskim,  
   angielskim, arabskim i hiszpańskim
- Dołączony jeden klucz

Kłódki dostępne są również w kolorze czarnym, żółtym, niebieskim, fioletowym, zielonym, czerwonym 
i morskiej zieleni

S2393
Uniwersalna blokada wyłącznika

148
Stacje blokad

Stacje blokad służą do przechowywania kłódek i akcesoriów.
Przezroczysta pokrywa chroni zawartość, zawiasy utrzymują pokrywę w pozycji otwartej, umożliwiając 
łatwy dobór kłódek
Stacja odporna na działanie ciepła i uderzenia
Do kontrolowania dostępu zalecane jest stosowanie kłódki z zamkiem szyfrowym 
Dostarczana stacja jest pusta

REFERENCJA KABŁĄK PRZEŚWIT WYMIARY

410 metalowy ø 6 mm 38 mm 90 x 38 x 20 mm

410LT metalowy ø 6 mm 76 mm 132 x 38 x 20 mm

406 kompozytowy ø 6 mm 38 mm 90 x 38 x 20 mm

411 metalowy ø 4,76 mm 38 mm 90 x 38 x 20 mm

411LT metalowy ø 4,76 mm 76 mm 132 x 38 x 20 mm

REFERENCJA STACJA POMIEŚCI WYMIARY

1482B (stacja pusta) 4 kłódki, 2 zatrzaski, 1 kom-
plet 12 zawieszek

311 x 406 x 44 mm

1483B (stacja pusta) 10 kłódek, 2 zatrzaski, 2 
zestawy 12 zawieszek

394 x 559 x 44 mm

1484B (stacja pusta) 20 kłódek, 4 zatrzaski, 4 
zestawy 12 zawiesz

394 x 559 x 44 mm

BLOKADY I ZABEZPIECZENIA  



 

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DLA ELEKTRYKÓW SIECIOWYCH 15

497LPL
Przywieszki z tworzywa sztucznego z oznaczeniem „Niebezpieczeństwo. 
Nie uruchamiać

420 – 421
Zatrzaski – zatrzaski wielopunktowe

Kilku pracowników może umieścić zatrzask w każdym punkcie blokady.
Z przycisku rozłączającego można skorzystać wyłącznie po zdjęciu ostatniej kłódki z zatrzasku.
Stalowa szczęka z uchwytem powlekanym winylem
Obsługa do 6 kłódek

S430
Zatrzask blokujący 4 mm

Przeznaczony do blokowania urządzeń o średnicy poniżej 6 mm.
Możliwość blokady za pomocą 2 kłódek
Odporny na ekstremalne temperatury, chemikalia i działanie promieniowania UV
Wymiary: 76 x 57 x 25 mm 

S806
Regulowany przewód blokujący

Przewód blokowany jest za pomocą zatrzasku i kłódek, idealny do paneli wyłączników oraz blokad 
zaworów zasuwowych.
Regulowany przewód umożliwiający pewne mocowanie i blokadę
Przewód stalowych wielodrutowy powlekany winylem
Korpus z materiału kompozytowego: odporny na chemikalia i ekstremalne temperatury
W zestawie czytelne zapisywalne przewieszki przeznaczone do wielokrotnego użycia (w języku 
angielskim, francuskim i hiszpańskim)

REFERENCJA Ø WEWNĘTRZNEJ SZCZĘKI WYMIARY

420 25 mm 115 x 45 x 9 mm

421 38 mm 128 x 60 x 9 mm

REFERENCJA DŁUGOŚĆ ŚREDNICA PRZEWODU

806 1830 mm 4 mm

S806CBL15 4572 mm 4 mm

BLOKADY I ZABEZPIECZENIA  
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453
Wielkowymiarowa osłona wtyczki

Skutecznie zabezpiecza elektryczne złącza i elementy zdalnego sterowania wszystkich rozmiarów. 
Worek typu „cinch” umożliwia blokadę w wielu różnych zastosowaniach.

Worek nylonowy. Możliwość umieszczenia rurki z PCW w celu zablokowania dostępu do przycisków 
zdalnego sterowania.

Obrotowa blokada zaworu zasuwowego

Osłona zaworu zabezpieczająca go przed przypadkowym otwarciem
Obrotowa konstrukcja dla łatwiejszego montażu w ciasnych przestrzeniach
Solidny, lekki korpus z dielektrycznego tworzywa termoplastycznego odporny na chemikalia 
i ekstremalne temperatury
Możliwość odsłonięcia środkowego otworu w celu podniesienia zaworów zasuwowych z trzpieniem
Kilku pracowników może umieścić swoje osobiste blokady
Kompletny system LOTO z czytelnymi trwałymi przewieszkami bezpieczeństwa (w języku angielskim, 
francuskim i hiszpańskim), na których można zapisać informacje w celu zidentyfikowania osoby 
odpowiedzialnej, a następnie usunąć takie informacje przed rozpoczęciem następnej czynności.   

REFERENCJA ROZMIAR WYMIARY

453L L 482 x 165 mm

453XL XL 660 x 254 mm

453XXL XXL 914 x 356 mm

REFERENCJA WYMIARY ZAWORU ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA

480 2,71 – 8,12 cm 120 mm

481 5,41 – 13,54 cm 180 mm

482 10,83 – 17,60 cm 215 mm

483 16,24 – 27,07 cm 300 mm

484 21,66 – 35,19 cm 400 mm

487 – 488
Blokada bezpieczeństwa wtyczki

Otacza wtyczkę i zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem.
Obrotowa konstrukcja umożliwia montaż w najbardziej ciasnych przestrzeniach.
Odporna na chemikalia i ekstremalne temperatury.

REFERENCJA OPIS WYMIARY

487 Blokada dla wtyczki 120-240V 110 x 111 x 70 mm

488 Blokada dla dużej wtyczki 240-550V 190 x 130 x 90 mm

BLOKADY I ZABEZPIECZENIA  
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TAG780
Wskaźnik nN

IEC 61243-3

Zakres napięć: 12 – 1000 V DC i AC (15 – 60 Hz)
Alarm dźwiękowy wskazujący obecność napięcia za pomocą różnych sygnałów w zależności od 
poziomu napięcia (przerywany sygnał do 230 V i ciągły sygnał powyżej 400 V)
Wskazanie biegunowości (-/+)
Wbudowany układ autodiagnostyki
Testy ciągłe (próg 80Ω)
Oznaczenie fazy w trybie jednobiegunowym (możliwość zastosowania dowolnej sondy)
CAT IV 1000 V

Przedstawiony wskaźnik napięcia wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

ANT780
Komplet końcówek pomiarowych dla modelu TAG780

Umożliwiający zastosowanie wskaźnika napięcia TAG780 w napowietrznych liniach 
elektroenergetycznych (modele RA) i systemach podziemnych (modele RS).
Lekkie, sztywne końcówki.
Części stykowe odpowiednie do danego zastosowania.

TP13CS – TP13C
Kompaktowa końcówka do wskaźnika napięcia 5-36 kV

NF-C18311

Wykrywanie napięcia wewnątrz podstacji SN.
Konstrukcja umożliwiająca kontrolę obecności lub braku obecności nominalnego napięcia poprzez 
bezpośredni kontakt.
Ogólnie, urządzenie stosowane jest podczas wykonywania czynności uziemiających w sieciach 
trójfazowych.
Specjalnie dopasowana do otworów dostępowych o średnicy 50 mm w stacjach SN.
Nominalne napięcia od 5 kV do 36 kV
Długość z wysuniętą końcówką: 900 mm
Długość ze schowaną końcówką: 320 mm 

REFERENCJA SONY PRÓBNE

TAG780RIFE IP2X

TAG780RPFE Bez IP2X

REFERENCJA RODZAJ URZĄDZENIA ZASTOSOWANIE DŁUGOŚĆ

ANT780RA TAG780 z sondami IP2X Linie napowietrzne 1400 mm

ANT780PRA TAG780 bez sond IP2X Linie napowietrzne 1400 mm

ANT780RS TAG780 z sondami IP2X  System podziemny 780 mm

ANT780PRS TAG780 bez sond IP2X System podziemny 780 mm

REFERENCJA OPIS WSKAZANIE

TP13CS Wskaźnik zasilany baterią 9V Sygnał dźwiękowy i świetlny

TP13C Wskaźnik bez baterii Sygnał świetlny

DETEKTORY NAPIĘCIA 
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VECTOR
Wielosensoryczny wskaźnik SN 

IEC 61243-1 2009

Zastosowanie: urządzenie przeznaczone do testowania braku obecności napięcia
w instalacjach SN (wewnętrznych i zewnętrznych).
- Technologia wielosensoryczna i mikrokomputer umożliwiają odczytywanie takiego samego napięcia, 
niezależnie od konfiguracji sieci i zmian temperatury
- Dioda umieszczona z boku urządzenia umożliwia łatwe odczytywanie w dowolnej konfiguracji
- Dopasowanie do rzeczywistego napięcia
- Zakres napięć AC: od 3 do 80 kV
- Urządzenie w zestawie z podręczną torbą, z 40-mm elektrodami w kształcie litery „V” i 40-mm prostymi 
elektrodami

TAG2020
Wieloprogowy wskaźnik SN dla podstacji i linii napowietrznych 

IEC 61243-1 2003

Zakresy napięcia: 10 – 45 kV, pozostałe dostępne zakresy napięcia do 90 kV
Domena częstotliwości sieci: 16,66/50/60 Hz
Możliwość stosowania we wszystkich warunkach pogodowych
Unikalna technologia wielosensoryczna eliminująca problem napięcia wzbudzonego
Maksymalne bezpieczeństwo i odporność na działanie sąsiednich napięć
Zgodność z testem mostkowania wg normy IEC 6124301 dla bezpiecznego i efektywnego zastosowania 
w wewnętrznych podstacjach
Uniwersalna złączka (U)
Urządzenie dostarczone jest w metalowej skrzynce z uniwersalną elektrodą 47736 i zaczepem AC60
Częstotliwość urządzenia określona przez użytkownika

TAG330
Wskaźnik napięcia HVB, 50 – 780 kV

IEC 61243-1

Zakresy napięcia: 50 – 780 kV
Domena częstotliwości sieci: 16,66/50/60 Hz
Możliwość stosowania we wszystkich warunkach pogodowych
Unikalna technologia wypełniania przerw gazem eliminująca problem wzbudzonych napięć w stacjach 
źródłowych
Uniwersalna złączka (U)
Urządzenie dostarczone jest w skrzynce z zaczepami o średnicy 60 mm i 120 mm oraz prostą 100-mm 
elektrodą 

REFERENCJA ZAKRES NAPIĘĆ

VEC0310 3 kV – 10 kV

VEC1036 10 kV – 36 kV

REFERENCJA ZAKRES NAPIĘĆ

T33FR063090C 63 kV – 90 kV

T33FR150150C 150 kV

T33FR225400C 225 kV – 400 kV

T33FR400765C 400 kV – 765 kV

DETEKTORY NAPIĘCIA 

PICOUP 400
 

Po operacji wstępnej identyfikacji kabli SN poza linią, PICOUP pozwala na sprawdzenie braku napięcia na 
kablu. Jeżeli napięcie występuje, PICOUP ogranicza zwarcie poprzez utworzenie zwarcia jednofazowego. 
Kabel może być wówczas cięty całkowicie bezpiecznie. 

- Inaczej niż w przypadku hydraulicznych odcinaków do kabli, powodujących zwarcie międzyfazowe,  
   mamy do czynienia ze zwarciem doziemnym
- Energia zwarcia zostaje zmniejszona dziesięciokrotnie

SZCZEGÓLNE CECHY
W przypadku zwarcia należy wymienić jedynie ostrza PICOUP
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C-PROBE LV
Pętla do pomiaru natężenia prądu NN w izolowanych przewodach 
jednobiegunowych
 
Urządzenie zapewnia operatorom bezpieczny sposób wykonywania pomiarów natężenia w liniach NN, 
napowietrznych i izolowanych, do 2000 A.
Przy usuwaniu problemów w sieciach operator musi zlokalizować przyczynę awarii, taką jak zadziałanie 
bezpieczników lub przeciążenie obwodów.
Czujnik natężenia w kształcie haka umożliwia oddzielenie przewodu, dla którego jest wykonywany 
pomiar od sąsiednich kabli.
 
Zakres natężeń do 2000 A TRMS
Częstotliwości sieci: 50 i 60 Hz
• Czujnik: 140 mm; otwór 45 mm,
• Funkcja natychmiastowego odczytu lub zapamiętywania „HOLD”
• Typ instalacji: kable NN izolowane jednobiegunowe
• Baterie: 2 x 1,5 V – IEC AA
• Wzmocniona ochronna torba do transportu
650 mm x 140 mm, Masa: 0,8 kg.
C-PROBE-LV-F - Zestaw F
C-PROBE-LV-G - Zestaw G

DETEKTORY NAPIĘCIA 

ECC100VAT
Przecinak do przewodów z pompą nożną

EN50340

Przycinanie przewodów umożliwiające sprawdzenie i upewnienie się, że
w podziemnych przewodach nie ma napięcia. Możliwość stosowania w bezpiecznej odległości 10 m, 
zapewniającej bezpieczeństwo operatora w przypadku przecinania przewodów pod napięciem.

LV HN 33 S 32 do 3 x 240 mm2 aluminium + 1 x 95 mm2 aluminium
MV NFC 33320 i C33223: 3 x 240 m2 i 1 x 630 mm2
Stare przewody i zgodnie z NFC 33.100
Zestaw składa się z następujących części:
- Hydrauliczna głowica do przecinana przewodów, możliwości cięcia: maks. średnica 100 mm
- Hydrauliczna pompa nożna, 700 bar
- Mata ochronna

Urządzenie w zestawie ze skrzynką.

PICOUPEXP350CE
Zestaw zdalnie sterowanego hydraulicznego przebijaka i przecinaka 
przewodów SN

Przebijanie umożliwiające sprawdzenie napięcia w podziemnych przewodach.
Po przebiciu, przewody mogą zostać bezpiecznie przycięte.
Stare przewody zgodnie z normą NF C 33.100 i stalowe wzmocnione przewody do 3 x 400 m2.
Przewody miedziane 3 x 240 mm2 zgodnie z NF C 33.226.
Przewody wzmacniane okrągłymi lub płaskimi drutami stalowymi.
Zestaw składa się z następujących części:
- Hydrauliczny przebijak i przecinak przewodów, możliwości cięcia: przekrój przewodu 120 mm
- Zdalna skrzynka sterownicza
- Pilot
- Mata ochronna
- Oplot uziemienia
- Pręt uziomowy

Urządzenie w zestawie ze skrzynką.
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SYSTEMY KONTROLI SIECI

WŁAŚCIWOŚCI:

Idealny do:
- działań mających na celu rozłączenie przewodów;
- użytku z detektorami napięcia;
- aplikacji urządzeń uziemiających LV/MV;
- prac konserwacyjnych (przycinania drzew, czyszczenia przewodów).
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Teleskopowy izolacyjny drążek składa się z:
- 2-8 pięciokątnych rurek zgodnych z europejskimi normami IEC 62193 
   i ASTM 1826
- 1 rdzenia piankowego, górnej rurki o średnicy 28 mm, zgodnej z normami  
   IEC 60855-1 i ASTM F711
- 1 podstawy do ochrony końcówki drążka
- 1 haka operacyjnego
Jest uniwersalny pasujący do wielu akcesoriów i adapterów
 
ZALETY:
- Ergonomiczny uchwyt dzięki pięciokątnemu kształtowi, który pasuje do  
   dłoni;
- Pięciokątny kształt drążka zapobiega ślizganiu się rur;
- Bardzo lekka waga: wymaga użycia mniejszej siły podczas jego użycia;
- Bardzo dobra sztywność, która zapewnia optymalna kontrolę podczas  
   działania;
- Posiada system automatycznej blokady, kiedy drążek jest wyciągnięty 
   a blokuje się wciskając duży czerwony przycisk.
- Celem odblokowania przycisk należy wcisnąć, w ten sposób nie narażamy      
   się na ryzyko zatrzymania palca lub rękawicy w mechanizmie.

REFERENCJA LICZBA SEGMENTÓW DŁUGOŚĆ PO ROZŁOŻENIU DŁUGOŚĆ PO SCHOWANIU

PPOL3/035USC 3 3,80 m 1,45 m

PPOL4/050USC 4 5,00 m 1,54 m

PPOL5/060USC 5 6,40 m 1,60 m

PPOL6/075U 6 7,80 m 1,67 m

PPOL7/090U 7 9,20 m 1,74 m

PPOL8/105U 8 10,60 m 1,80 m

PPOL9/120U 9 12,00 m 1,84 m

PENTA-POLE
Uniwersalny teleskopowy drążek izolacyjny
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SYSTEMY KONTROLI SIECI

FC2310V
Urządzenie do wykrywania rozłączonych przewodów

Urządzenie zapewnia wszystkie wskazania niezbędne w miejscu pracy do wykrywania rozłączonych, 
uziemionych przewodów zasilających o długości do 10 km:

- Rozpoznawanie trójfazowych przewodów zasilających w otwartych korytkach kablowych
- Rozpoznawanie przewodów trójfazowych w przewodach trójbiegunowych lub jednobiegunowych
- Ciągłość na końcu uziemionego przewodu

FC3000X
Urządzenie do wykrywania fazy oraz przewodów zasilających

Proste w użyciu urządzenie, w ciągu kilku sekund umożliwiające technikowi samodzielną i szybką 
identyfikację oraz sprawdzanie podstacji, przewodów zasilają (od 6 do 12) i fazy zasilającej każde złącze 
odbiorcze.

- Proste w użyciu
- Gwarantowane bezpieczeństwo operatora oraz instalacji
- Niezawodne
- Element identyfikujący przewód zasilający NN i fazę działa na wszystkich rodzajach kabli, niezależnie  
   od środowiska
- Solidny, kompletny i praktyczny zestaw o dużej trwałości

TT7415
Tester jakości i stanu izolacji drążków, prętów i linek. 

Pełne wewnętrzne automatyczne testowanie (autotest), sprawdzające wszystkie aktywne części testera 
Autotest z użyciem zewnętrznej rurki testowej
Urządzenie pracujące na ładowany akumulator 
Zwarta i trwała konstrukcja 
W 100% bezpieczne urządzenie => brak zagrożenia dla użytkownika
Do przetestowania drążka podczas prac w terenie potrzebne jest mniej niż 5 minut 

Skalibrowany dla:
- Prętów 010 mm i 0 15 mm
- Drążków 0 28-32, 0 39, 0 51, 0 64 i 0 77 mm
- Linek 0 8 mm do 0 14 mm
- Zasilanie poprzez ładowalną baterię
- Adapter 230V 50 Hz
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TAG5000S
Bezprzewodowy uzgadniacz faz SN

Przewodowy komparator faz TAG5000S do sieci trójfazowych w zakresie 4 kV do 36 kV 50 Hz lub 60 Hz 
(do określenia).

Urządzenie należy stosować z dwoma drążkami izolacyjnymi z dwoma końcówkami U odpowiednimi 
do napięcia w sieci (numery części TR245U lub TR276U).

Nadajnik (szara skrzynka) wskazuje obecność napięcia za pomocą sygnału dźwiękowego i świetlnego, 
a następnie przesyła informację o fazie do odbiornika. Odbiornik (niebieska skrzynka) dokona pomiaru 
kąta fazowego. Wskazuje dopasowanie za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych.

Urządzenie autodiagnostyczne umożliwia symulowanie wszystkich funkcji.

W zestawie ze skrzynką z dwoma przedłużaczami umożliwiającymi stosowanie urządzenia w podstacji 
oraz kompletem elektrod kontaktowych (zaczepy, elektrody proste i w kształcie litery „V”) oraz szmatką 
powlekaną silikonem.  

REFERENCJA OPIS

T5KSFR004036M Etykieta i instrukcja robocza w j. francuskim

T5KSGB004036M Etykieta i instrukcja robocza w j. francuskim

DR706
Wskaźnik kolejności faz

IEC 61557-7

CAT IV
- Kontrola kierunku obrotów fazy w sieciach trójfazowych
- Zakres napięć: 80 – 400 V AC
- Maksymalne napięcie: 440 W rms

REFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO STOPIEŃ OCHRONY  SONDY PRÓBNE PRZEWODY

DR706IIIXFR CATIII 600V IP54 IP2X  zielony, żółty, brązowy

DR706IVXFR CATIV 600V     IP65 IP2X zielony, żółty, brązowy

DR706IVNEU CATIV 600V IP65 standardowa brązowy, czarny

SYSTEMY KONTROLI SIECI

IPROBE
Sonda przepływu prądu (wskaźnik przepływu prądu) 

Urządzenie jest przeznaczone dla osób wykonujących prace przy „niezidentyfikowanym” kablu 
odkrytym podczas robót ziemnych lub kopania rowów.
Urządzenie wskazuje obecność prądu 50/60 Hz.
• Zapobiega uszkodzeniu używanego kabla pod napięciem uznawanego za nieużywany.
• Umożliwia identyfikowanie przewodów pod napięciem w wykopie lub przejściu technicznym.
• 3 poziomy czułości,
• Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna w zależności od wykrytego prądu ładowania 50/60 Hz,
• Gniazdo słuchawkowe,
• Uniwersalna sonda detekcyjna,
• Wodoodporna walizka do transportu, typ odpowiedni dla placu budowy.
235 mm x 190 mm x 105 mm / 1,4 kg
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 PRZYRZĄDY ZWARCIOWE ORAZ DO UZIEMIANIA

DMTBTT
Urządzenie do uziemiania i zwierania dla paneli i szaf nN

Przenośne urządzenie do uziemiania i zwierania paneli lub szaf w sieci nN, wyposażone we wkładki 
topikowe NH00, NH1, 2 3 lub NH4.

Zestaw rozgałęziający z centralnym złączem zaciskowym uszczelnionym termokurczliwą tuleją 
składający się z następujących elementów:

- Przewody trójfazowe, L1, L2, L3 wyposażone na końcu w złącza śrubowe
- 1 przewód uziemiający z otworem na trzpień o średnicy 10 mm na końcu
- 2 x 00 wkładki topikowe z gwintem M10
- 2 x 123 wkładki topikowe z gwintem M12
- 1 izolowany uchwyt
- 1 zacisk uziemiający

Opcjonalna skrzynka do przechowywania.

REFERENCJA PRZEKRÓJ 
PRZEWODU

MAKS. ICC UZIEMIAJĄCY
I ZWIERAJĄCY 

L1

UZIEMIAJĄCY I 
ZWIERAJĄCY L2

UZIEMIAJĄCY I 
ZWIERAJĄCY L3

UZIEMIAJĄCY I 
ZWIERAJĄCY LE

RODZAJ PRZE-
WODU

DMTBTT1601 16 mm2 3,5 kA/1s 300 mm 500 mm 700 mm 800 mm CEI61138

DMTBTT2501 25 mm2 5,5 kA/1s 300 mm 500 mm 700 mm 800 mm CEI61138

DMTBTT3501 35 mm2 7 kA/1s 300 mm 500 mm 700 mm 800 mm CEI61138

DMTBTT5001 50 mm2 9 kA/1 300 mm 500 mm 700 mm 800 mm CEI61138

CORATRIF
Kompletne urządzenie do uziemiania i zwierania SM

IEC 61230
Dla punktów w ścianach, o średnicy 20 i 245 mm, płaskich i cylindrycznych prętów. Odpowiednie do 
mocowania w końcówkach kablowych E240.
1 rozgałęzienie
 Zaciski trójfazowe, sześciokątne końcówki, 12 mm
1 zacisk uziemiający z ergonomicznym uchwytem
1 dwuczęściowy teleskopowy drążek izolacyjny, długość po wysunięciu 2 m
1 metalowa skrzynka

Możliwości zaciskania:
Przewodniki cylindryczne: 7/37 mm
Płaski przewodnik: 37 mm
Stały punkt uziemienia: 20 i 25 mmREFERENCJA MAKS. ICC PRZEKRÓJ 3 

PRZEWODÓW DO 
ZWIERANIA

DŁUGOŚĆ 3 
PRZEWODÓW DO 

ZWIERANIA

PRZEKRÓJ PRZEWODU 
UZIEMIAJĄCEGO

DŁUGOŚĆ PRZEWODU 
UZIEMIAJĄCEGO

CORATRIF 18,5 kA/1s 70 mm2 1,5 m 35 mm2 2 m

CORATRIF01 25 kA/1s 95 mm2 0,8 m 95 mm2 3 m

CORATRIF02 18,5 kA/1s 70 mm2 0,8 m 35 mm2 5 m

CORATRIF03 18,5 kA/1s 70 mm2 0,8 m 35 mm2 10 m
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PIMT
Urządzenie do uziemiania i zwierania w podstacjach SN

IEC 61230

Standardowe wyposażenie:

- zestaw 3 identycznych zacisków z zakończeniem AP (odniesienie do wyboru)
- zestaw rozgałęziający: komplet dodatkowych elastycznych ekranowanych miedzianych przewodów  
  mostkujących z uszczelnionymi otworami na przewody, połączonymi za pomocą łączówki; długość       
  przewodów zabezpieczających przed zwarciem: 0,8 m
- długość przewodu uziemiającego: 2 m
- zacisk uziemiający, parametry: Ø 6 do 27 mm / powierzchnia płaska 0 to 25 mm / sześciokątna 19 mm
- 1 dwuczęściowy teleskopowy drążek izolacyjny, długość po wysunięciu 2 m
- Metalowa obudowa

Wszystkie pozostałe komponenty udostępniane na życzenie.

REFERENCJA MAKS. ICC PRZEKRÓJ 3 PRZEWODÓW 
DO ZWIERANIA

DŁUGOŚĆ 3 PRZEWODÓW DO ZWIERANIA

PIMT66 Przewodniki cylindryczne Ø 5-35 
mm

8 kA/1s 35 mm2

PIMT76 Przewodniki cylindryczne Ø 5-35 
mm

Przewodniki płaskie 16-40 mm i 
5-40 mm

8 kA/1s 35 mm2

PIMT610 Przewodniki cylindryczne Ø 5-35 
mm

13 kA/1s 50 mm2

PIMT710 Przewodniki cylindryczne Ø 5-35 
mm

Przewodniki płaskie 16-40 mm i 
5-40 mm

13 kA/1s 50 mm2

PIMT49 Przewodniki cylindryczne Ø 5-35 
mm

14,5 kA/1s zabezpieczające przed zwarciem: 70 mm2/uzie-
miające: 35 mm2

PIMT48 Przewodniki cylindryczne Ø 5-35 
mm

Przewodniki płaskie 16-40 mm i 
5-40 mm

8 kA/1s 35 mm2 (długość przewodu zabezpieczającego 
przed zwarciem = 2 m; 
uziemiającego = 5 m)

FD20-FD25
Prosty stały przewodnik kulowy

NEVERS
Uziemiacz wymagający tylko jednej osoby do obsługi, zakładany z ziemi

Referencja Średnica 
kuli

Maks. ICC Gwint

FD20-12 20 mm 18,5 kA/s M12

FD25-12 25 mm 31,5 kA/s i 
40 kA/0,5s

M12

FD25-16 25 mm 31,5 kA/s i 
40 kA/0,5s

M16

FC20-FC25
Kątowy stały przewodnik kulowy

Referencja Średnica 
kuli

Maks. ICC Gwint

FC2012 20 mm 18,5 kA/s M12

FC2516 20 mm 31,5 kA/s i 
40 kA/0,5s

M16

- Ergonomiczna budowa – dwie funkcje w jednym drążku – wskazywania braku napięcia i uziemianie
- Doskonale dostosowany do pracy w środowisku wiejskim
- Wszystkie komponenty dostępne są jako części zamienne

 PRZYRZĄDY ZWARCIOWE ORAZ DO UZIEMIANIA
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EY322NG
Urządzenie do uziemiania i zwierania z sprężynowymi zaciskami linii 

IEC 61230

Do stosowania na nieizolowanych liniach napowietrznych (SN).
Zakładany jest ze słupa kratowego.
Zakres zaciskania: Ø 3 mm do Ø 32 mm
Maks. prąd zwarciowy: 9 kA/1s
W skład sprzętu wchodzą:

·    3 obciążany sprężyną zacisk liniowy połączony 2 kablami zwarciowymi
·    2 kable zwarciowe, 35 mm2, długość 2,75 m
·    1 rola kabla uziemiającego 16 mm2, długość 16 m, zintegrowany zacisk
·    1 3-zaciskowa płytka uchwytowa wyposażona w hak
·    1 uziemiacz, długość 1 m
1 teleskopowy drążek izolacyjny, długość po wydłużeniu – 2 m

 PRZYRZĄDY ZWARCIOWE ORAZ DO UZIEMIANIA

SFERM3
Nawinięty kabel uziemiający dla połączeń ekwipotencjalnych 

Do uziemienia ekwipotencjalnego

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi i falami uderzeniowymi w wyniku wyładowania 
atmosferycznego

·    Automatyczne sprężynowe nawijanie powrotne
·    Połączenie elektryczne za pomocą układu pierścień/szczotka od przekroju 50 mm2
·    Dostarczany z kablem zielonym/żółtym H07VK i zaciskiem krokodylowym
·    Połączenia obrotowe 180°
·    Podstawa z obudową; opracowane w celu umożliwienia natychmiastowej wymiany kabla lub sprężyny    
     (zmniejszone koszty konserwacji)
·    Wyposażony w zapadkę kontrolną 

REFERENCJA DŁUGOŚĆ KABLA ŚREDNICA KABLA

SFERM31016 10 m 16 mm2

SFERM31025 10 m 25 mm2

SFERM32016 20 m 16 mm2

SFERM32016 20 m 25 mm2

TS39 
Bocznik nN jednobiegunowy  

Modele opracowane do stosowania jako tymczasowe złącza nN, do zwierania i pomiaru rezystancji elektrod 
uziemiających.

Model z 2 izolowanymi zaciskami ze stałą zdolnością zaciskania 12 mm, podłączonymi do kabla H07RNF 25 
mm2

Prąd nominalny: 75 A

Nominalna izolacja zacisków: 1500 V

REFERENCJA DŁUGOŚĆ KABLA

TS29 1,5M 1,5 m

TS39 5M 5 m
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NARZĘDZIA RĘCZNE

TS338RV
Zestaw narzędzi – nN  

Zestaw zawiera:

·  Wkrętak płasko-krzyżowy Pozidriv, 5 x 80 mm
·  Wkrętak płasko-krzyżowy Pozidriv, 6 x 100 mm
·  Wkrętaki płaskie, 3 x 75 mm
·  Wkrętaki płaskie, 4 x 100 mm
·  Wkrętaki płaskie, 5,5 x 125 mm
·  Wkrętaki płaskie, 8 x 175 mm
·  Nóż elektryka z osłoną
·  Uniwersalne szczypce kompozytowe z ceramicznymi końcówkami – 200 mm
·  Szczypce boczne tnące 175 mm
·  Szczypce do zdejmowania izolacji 175 mm
·  Przedłużacz Junior, 3.8”, 140 mm
·  Klucz z grzechotką Junior, 3/8”, 185 mm
·  5 kołpaków izolujących, Ø 10 mm, dł. 60 mm
·  Rękawice skórzane z silikonem, rozmiar 9
·  Rękawice lateksowe elektroizolacyjne, 500 V, klasa 00, rozmiar 9
·  Arkusz izolacyjny z rzepem 0,66 x 0,36 m
·  Osłona twarzy dla elektryka na opasce, z osłoną czoła

Klipsy do arkusza izolacyjnego

·    Worek na rękawice, z kieszenią
·    Czarna skórzana torba
·    Mata izolująca 0,6 x 1 m klasa 3
·    Wykrywacz napięcia nN z rotacją fazy i próbnikami 
     testowymi IP2X

Zestaw klucza z grzechotką, 3/8”, 17 gniazd

GS400
Zestaw narzędzi do konserwacji urządzeń gazowych

Zestaw zawiera:

·  Dłuto z brązu, 240 x 17 mm
·  Młotek 600 g z brązu z główką 31 mm i uchwytem
·  Niebieska oprawka do piłki do metalu dla brzeszczotów 300 mm
·  4 klucze oczkowe, jednostronne, z główką pod kątem 15°, 14-17-19-21 mm
·  5 kluczy nasadowych, jednostronnych, 14-17-19-21 mm
·  Klucz z grzechotką jednokierunkowy, wsad kwadratowy, standard 1/2”
·  2 wkrętaki gniazdowe 12-punktowe o prostokątnej nasadzie 1/2” (12,7 mm) 12 i 13 mm
·  Wkrętak do śrub z łbem z rowkiem, 6,5 x 150 mm
·  4 jednostronne klucze płaskie, 19-21-22-23 mm
·  6 jednostronnych kluczy nasadowych z przesunięciem, 8-10-12-26-30-32 mm
·  2 klucze nastawne, 260 i 385 mm
·  Klucz do rur Stillson, 350 mm
·  Szczypce boczne tnące, 195 mm
·  Szczypce końcowe tnące 210 mm
·  Szczypce uniwersalne

Szczypce wielonastawne, 250 mm·  Szczypce do rur gazowych, 230 mm
·  Nożyce do wycinania kształtów, 275 mm
Skrzynka na narzędzia 

ATEX

ATEX
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NARZĘDZIA RĘCZNE

GS450
Zestaw narzędzi do konserwacji urządzeń gazowych

Zestaw zawiera:
·  Szczotkę z uchwytem, 250 mm, brąz
·  Młotek 500 g, główka 30 mm, brąz
·  Sztywny skrobak, 1150 x 90 mm, brąz
·  Skrobak kątowy z uchwytem z brązu
·  Kieł, 460 mm, brąz
·  Dłubak, 450 mm, brąz
·  Klucz do łączników rurowych, brąz
·  Nóż z uchwytem drewnianym, 150 mm, brąz
·  Niebieskie nożyce do blachy, 275 mm
·  Niebieskie szczypce wielonastawne, 310 mm
·  Niebieskie szczypce płaskie, 170 mm
·  Niebieskie szczypce do rur gazowych, 230 mm
·  Niebieski wkrętak do śrub z łbem z rowkiem, 8 x 150 mm
·  Niebieski wkrętak Phillips, nr 3, 8 x 150 mm
·  Niebieski klucz nastawny, 210 mm
·  Niebieski klucz nastawny, 310 mm
·  Niebieski klucz do rur, 280 mm
Skrzynka na narzędzia 

ROTOLINE: WKRĘTAK IZOLOWANY1000 V
Do rutynowych prac wykonywanych przez elektryka

Ergonomiczny uchwyt z wysokiej jakości powłoką zapewniającą komfort i pewny chwyt
Końcówka „Smart Diameter”, toczona w taki sposób, by materiał izolacyjny nie pogrubiał górnej części narzędzia
pozwalając dostać się do śrub pogrubiał górnej znajdujących się w wąskich wgłębieniach

Każdy wkrętak posiada kolorowy pierścień na uchwycie. Kolor pierścienia odpowiada typowi końcówki wkrętka 
i umożliwia jego szybką identyfikację.Uwaga: Na życzenie dostępne matryce KZ, DIN i NF 20130.

Myśl i podchodź ergonomicznie do prac elektrycznych z użyciem wkrętaka

WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY 4 NM

Wstępnie ustawiony na 4 Nm wkrętak dynamometryczny. Do precyzyjnego dociągania mierników elektrycznych 
i zacisków wyłączników automatycznych.

Gruby uchwyt umożliwiający pewny chwyt
Przegubowe ramię dźwigni z automatycznym powrotem na końcu. Kiedy ramię dźwigni jest zgięte, operator 
może uzyskać większy moment dokręcający, ułatwiający mu pracę.

Dwie pozycje dociągające:
- Ramię dźwigni proste dla szybkiego dokręcania
- Ramię dźwigni zgięte – dokręcanie siłowe

Niewystarczające dokręcenie (dociągnięcie) pozostawia luz pomiędzy częściami, mogący prowadzić do słabego 
przewodzenia, przegrzewania i uszkodzenia wyposażenia. Nadmierne dociągnięcie może uszkodzić złącza i 
zerwać gwinty prowadząc do awarii lub przegrzania instalacji. Ryzyko przegrzania ze względu na niewłaściwe 
dociągnięcie jest znaczne i może w końcowym efekcie doprowadzić do pożaru.

ATEX
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NARZĘDZIA RĘCZNE / NOŻYCE DO KABLI HYDRAULICZNYCH I ZACISKARKI

TS38A-TS38B 
Zestaw bocznikujący do rur gazowych

W skład zestawu wchodzą:

·    Bocznik z dwoma izolowanymi zaciskami, dociąganie śrubowe
·    Zdolność 18 do 38 mm
·    Łącze zagniatane do kabla o średnicy do 8,2 mm, izolowanego, z gumową osłoną
·    Zaciski połączone elastycznym kablem miedzianym, 35 mm, z plastikową koszulką 

REFERENCJA DŁUGOŚĆ OPLOTU

TS38A 0,7 m

TS38B 2 m

TS38 
Zacisk wyłącznie do urządzenia bocznikującego do rur 
gazowych

Zdolność 18 do 38 mm

BLP55
Akumulatorowe narzędzie hydrauliczne do obciskania

Zwarte, szybkie, zintegrowane elektrohydrauliczne narzędzie do obciskania przewodów od 4 do 185 mm2.

·    Ergonomiczne i lekkie, może być łatwo obsługiwane jedną ręką
·    Elektroniczne sterowanie obciskaniem
·    Elektroniczny regulator napędu w przycisku uruchamiającym
·    Szybko otwierająca się i zamykająca główka, kąt obrotu – 180°
·    Nurnik kulowy umożliwia używanie matryc o szerokości 30 lub 38 mm
·    Wytrzymały akumulator

Siła: 55 kN
Suw: 13 mm
Obciskanie sześciokątne: 4> 185 mm2
Uwaga: Na życzenie dostępne matryce KZ, DIN i NF 20130

BP13038
Akumulatorowe narzędzie hydrauliczne do obciskania

Elektrohydrauliczne narzędzie do obciskania złączy od 10 do 400 mm2.

·    Elektroniczne sterowanie obciskaniem
·    Głowica C, obrót 320°
·    Półokrągłe matryce, wspólne dla wszystkich narzędzi 130 kN
·    Elektroniczny regulator napędu w przycisku uruchamiającym
·    Głowica poddana obróbce antykorozyjnej
·    Wytrzymały akumulator bez efektu pamięci

Siła: 130 kN
Suw: 38 mm
Obciskanie sześciokątne: 10-400 mm2
Uwaga: Na życzenie dostępne matryce KZ, DIN i NF 20130

BC85
85 mm – akumulatorowy przyrząd do cięcia kabli

Siła: 55 kN

Maksymalny suw: Ø 85 mm
Rodzaj kabla: miedź/aluminium

ATEX

ATEX
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NARZĘDZIA DO OBRÓBKI KABLI

PRG3/2233
Izolowane szczypce z główką 3-pozycyjną Ø 26-52 mm CC 2.2 LC 2.2 – 2.8 – 3.3

Narzędzie PRG3/2233 umożliwia usuwanie zewnętrznej powłoki kabla poprzez sporządzenie obwodowego
 i wzdłużnego nacięcia izolacji

·  Do kabli od Ø 26 do 52 mm
·  Penetracja przy nacięciu obwodowym: 2,2 mm
·  Penetracja przy nacięciu wzdłużnym: 2,2 – 2,8 – 3,3 mm
·  Wymiary: 270 x 100 x 80 mm
·  Masa: 630 g
Inne głębokości penetracji dostępne na życzenie. 

CWB/18-60
Wielofunkcyjne urządzenie do zdejmowania półprzewodnika napylonego

Narzędzie CWB/18-60 umożliwia zdejmowania półprzewodnika napylonego wykonując czyste i płynne 
ukosowanie
·  Minimalny wymiar półprzewodnika: 25, 30 lub 40 mm za pomocą płytki regulacyjnej
·  Zdejmowanie półprzewodnika napylonego bez konieczności stosowania smaru
·  Głębokość cięcia regulowana od 0,4 do 1,1 mm w przyrostach co 0,1 mm
·  Zdolność: Ø 18-60 mm na półprzewodniku
·  Wymiary: 235 x 125 x 90 mm
·  Masa: 850 g

CIR-001
Kompletny przemysłowy zestaw do przygotowania kabli

Szczypce i główki w skrzynce CIR001 umożliwiają zdejmowanie izolacji z kabli przemysłowych poza H07RNF.

Skrzynka CIR001 zawiera następujące pozycje:
·  PRG3/CIR20: Szczypce do powłoki zewnętrznej
·  PINTEL4/CIR10: Szczypce do powłoki zewnętrznej
·  TRL/10-15-20: Wymienna główka trójpozycyjna
·  TRL/24-28-32: Wymienna główka trójpozycyjna

CMV-1
Zestaw średnionapięciowy

Do kabli z ekranem z drutu miedzianego
Narzędzia w skrzynce CMV-1 umożliwiają pełne przygotowanie kabli o przekrojach 50 mm2 do 240 mm2, 
maks.12/20 kV, wraz z ukosowaniem krawędzi izolacji.

Skrzynka CNV-1 zawiera następujące pozycje:
·  PRG3/2233: Szczypce do powłoki zewnętrznej
·  MF1+/25: Usuwanie niezdzieralnego ekranu półprzewodnikowego
·  BRMRD1E: Urządzenie do odcinania izolacji
·  SCH: Dla MF1+/25: Nacinanie ukosu na krawędzi izolacji 

Prosimy o przesłanie specyfikacji kabli celem dostosowania oferty do Państwa potrzeb

VES25-VES36
Zestaw bezpieczeństwa dla elektryka, 25 lub 36 kV

Zestaw bezpieczeństwa dla elektryka ma za zadanie pomóc ludziom w sytuacji występowania zagrożenia prądem 
elektrycznym w przypadku sieci do 25 kV – model VES25, lub do 36 kV – model VES36.

Zestaw zawiera:
·    Stołek izolujący: dostępne modele 25.000 V lub 36.000 V
·    Rękawice elektroizolacyjne klasy 3 dla modelu VES25 lub klasy 4 dla modelu VES36
·    Obuwie ochronne
·    Drążek izolacyjny z hakiem
·    Detektor napięcia AC
·    Izolowany przyrząd do odcinania kabla 36.000 V
·    Wstrząsacz talku
·    Osłona do rękawic tekstylnych
·    Bezpieczna taśma samoprzylepna
·    Instrukcje użytkowania

NR ODNIESIENIA OPIS

VES25 Zestaw bezpieczeństwa dla elektryka 25 kV

VES36 Zestaw bezpieczeństwa dla elektryka 36 kV
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SPRZĘT RATUNKOWY

B88-B89
Apteczka pierwszej pomocy dla 4 lub 8 osób

Apteczka zawiera wszystko, co potrzebne jest do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

NR ODNIESIENIA OPIS

B88 Apteczka dla 4 osób

B89 Apteczka dla 8 osób

C348
Koc gaśniczy

BS EN 1869

Koc gaśniczy: 100% włókno szklane, nie zawiera azbestu
Bardzo trwały pojemnik ABS, odporny na działanie środków chemicznych i korozji
Etykieta fosforyzująca zapewnia widoczność w ciemności.
Otwierany od przodu

NR ODNIESIENIA OPIS

C348A Mały koc gaśniczy dostarczany w pudełku

C348B Duży koc gaśniczy dostarczany w pudełku

B128 
Koło ratunkowe

Formowane ciśnieniowo koło ratunkowe, bardzo trwałe, stanowiące jednoczęściową zamkniętą konstrukcję z 
PCW, nie ulegające zmianom wraz z upływem czasu

·  4 punkty mocowania dla linki średnicy 8 mm i długości 30 m wykonanej z polipropylenu – możliwość jej bardzo                                          
szybkiej wymiany
·  Koło wypełnione jest sztywną zamkniętokomórkową pianką poliuretanową o gęstości 0,030 kg/dm
·  Niewrażliwe na działanie węglowodorów i niepalne
·  PCW o dobrej odporności na promieniowanie podczerwone (IR) i utrafioloetowe (UV)
Zewnętrzna średnica: 750 mm
Wewnętrzna średnica: 438 mm 

SFEKGDS
Kamizelka ratunkowa z migającym światłem

EN 396, DIN EN ISO 12402-3, DIN EN ISO 12401, ISO 24408, EPI CAT III

Kamizelka

·  Nadmuchiwana
·  Wyporność: 160 N
·  Uprzęż
·  Kolory ratunkowe – czerwone/żółte
·  Paski odblaskowe

Lampka

·  Bardzo silna błyskająca żarówka LED
·  Ręczne lub automatyczne uruchomienie w wodzie
·  Minimalna jasność: 2,5 kandeli
·  Minimalna długość świecenia: 40 godzin
·  Zatwierdzone przez SOLAS i zgodne z ISO 24408
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Confined Rescue Kit (Ref: 900815)
Zestaw pierwszej pomocy

Design zestawu opracowany na kształt plecaka pozwala na przeszukiwanie i dostęp do niego w ciasnych 
pomieszczeniach. Plecak posiada mocowanie na rzepy, aby
zabezpieczyć Koc Pourazowy / Opatrunek Typu Peleryna, tylną klapę dla łatwiejszego dostępu oraz system 
wyciąganych kieszeni.
 
Zestaw zawiera 32 elementy: 

Roztwór DIPHOTERINE®SOLUTION
Środek do dekontaminacji substancji żrących i drażniących.

Uniwersalny absorbent neutralizujący TRIVOREX®

ILOŚĆ PRODUKT

8 OPATRUNEK BURNSHIELD 100 x 100mm

3 OPATRUNEK BURNSHIELD 200 x 200mm

2 OPATRUNEK BURNSHIELD 600 x 400mm

3 OPATRUNEK BURNSHIELD NA PALCE 25mm x 0,5m

2 OPATRUNEK BURNSHIELD NA KOŃCZYNY 50mm x 1m

3 HYDROGEL BURNSHIELD 125 ML W SPRAYU

1 OPETRUNEK BURNSHIELD TYPU PELERYNA 1m x 1m

2 BANDAŻ PROCREPE 150mm

3 DELIKATNY BANDAŻ PIANKOWY

2 PARA RĘKAWIC LEVTEX

1 METALOWE NOŻYCE DO PIERWSZEJ POMOCY

1 KOC RATOWNICZY DLA DOROSŁYCH

1 PLASTIKOWA TAŚMA PLASTIPORE

SPRZĘT RATUNKOWY

Diphoterine® Solution jest sterylnym roztworem do przemywania 
i stosowania niezwłocznie po wypadku. Jest to roztwór 
dekontaminujący wszystkie substancje żrące i drażniące, które 
powodują uszkodzenia chemiczne (kwas, zasada, utleniacz, 
środek redukujący, odczynnik chelatujący, rozpuszczalnik) 
z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego.

W przeciwieństwie do wody roztwór DIPHOTERINE®SOLUTION 
zatrzymuje penetrację środków chemicznych.

Wszystkie opakowania są zgodne z europejską normą EN 15154 
części 3 i 4.

Absorbent neutralizujący TRIVOREX® jest aktywnym absorbentem przeznaczonym do wszelkiego 
rodzaju wycieków substancji wodnych, węglowodorów, olejów, rozpuszczalników. Produkt neutralizuje 
zarówno produkty zasadowe i kwasowe oraz wskazuje na zakończenie reakcji neutralizującej poprzez 
zmianę kolorów. Ulega zbryleniu w celu umożliwienia usunięcia płynnych wycieków.

OPARZENIA TERMICZNE

OPARZENIA CHEMICZNE
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OŚWIETLENIE

B18
Przenośna lampa z certyfikacją ATEX

EN 50014, EN 50018, EN 50019, IBEX U003A, ATEX 1018X

·  Ochronna kratka
·  Osłona przeciwoślepieniowa
·  Przezroczyste szkło
·  Haczyk do zawieszenia
·  IP65
·  II 2G

SFE9435
System oświetlenia oddalonych miejsc, certyfikacja ATEX dla strefy 2

·  Źródło światła: 18 x diody LED 1 W
·  Obudowa: ABS
·  2 intensywności świecenia: 1500 lumenów przy pełnej mocy, 750 lumenów przy niskiej mocy
·  Zasilanie: bezobsługowy akumulator NiMH

SFE9410
4-ledowa, ładowana przenośna lampa iluminacyjna (floodlight), 710 lumenów

·  Nie emituje hałasu ani ciepła
·  Latarka 4-ledowa
·  Głowica obracana o 120°
·  Obudowa: formowane wtryskowo ABS
·  Dioda wskaźnikowa poziomu naładowania akumulatora
·  Maks. odległość świecenia: 435 m (pełna moc) – 294 (niska moc)
·  3 tryby świecenia (silne, słabsze, błyskające)
·  Stopień ochrony: IPX4
·  Dostarczana z paskiem służącym do przenoszenia

SFE9440
Zintegrowany system oświetlenia LED

·  Jasność: 1200 lumenów (niska moc) – 2400 lumenów (pełna moc)
·  Wytrzymałość akumulatora: 6 godz. (niska moc) – 3 godz. (pełna moc)
·  Wysokość przy całkowicie rozłożonym stojaku: 2,19 m
·  Korpus i głowica wykonane z poliwęglanu/ABS
·  Stojak aluminiowy 

ALADIN
Połączenie latarki z detektorem dla indywidualnej ochrony

Dźwiękowy i świetlny alert przy bliskim sąsiedztwie napięcia elektrycznego.
Szybkie wykrywanie napięcia: alert w przypadku wzrostu poziomu napięcia.
Pola elektryczne mogą być wykryte w promieniu 360° wokół osoby.
Wyposażony w latarkę czołową, detektor osobisty może być umieszczony na kasku, co jest najlepszym dla niego 
miejscem.
Funkcja „inteligentnego wyciszania” może być używany do wyciszenia detektora; zostanie ona automatycznie 
uruchomiona ponownie w przypadku podwyższenia poziom wykrytego napięcia.
 
Specyfikacja techniczna:
Sygnał świadczący o występowaniu pola elektrycznego:
- Migająca dioda błyskowa LED
- Częstotliwość sygnału reprezentująca wykrywany poziom pola elektrycznego
- Najwyższe ostrzeżenie – ciągły sygnał dźwiękowy

ATEX
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S4310
Przenośne źródło światła

NFC 71-810

Lampa opracowana do działań ratunkowych i sprawdzających w obiektach technicznych, takich jak podstacje 
transformatorowe

Światła LED w trybie czuwania i w trybie ratunkowym:

·    Zielona LED jako wskaźnik czuwania i naładowania
·    Biała LED: wysoka moc w trybie ratunkowym
·    Lekka, ergonomiczna i płaska
·    W 100% źródłem światła są diody LED
·    Regulowany uchwyt
·    2-pozycyjny przełącznik: 45 lm i 100 lm
·    Może być skonfigurowana tak, by zapewniać automatyczne oświetlenie w przypadku odcięcia zasilania
·    Stopień ochrony IP: 42·    Osłona do rękawic tekstylnych
·    Bezpieczna taśma samoprzylepna
·    Instrukcje użytkowania

SFE2690Z0
Latarka czołowa z certyfikacją ATEX Strefa 0

Certyfikacja Grupy ATEX II kategoria, strefa 0
Oznakowanie: II D/G Ex ia IIC T4, EX iaD 20 IP65 T65°C

·    Lekka i mocna
·    Łatwa w użyciu i obsłudze
·    Z dwiema opaskami – jedna regulowana tekstylna do wygodnego mocowania bezpośredniona głowie 
     i druga z twardej gumy do bezpiecznego mocowania na kasku
·    Stopień ochrony – IP65

SFE1965Z0
Latarka LED ATEX Strefa 0

II 1 G Ex ia IIC T4

·    O długiej wytrzymałości
·    Niskie zużycie energii
·    Jasna LED
·    Stopień ochrony IP65, IPX7

S095103SP
Latarka bezpieczna z certyfikacją ATEX dla stref 1 i 2

EEx ibe II C T6/T4

Strefy: 1 i 2 oraz 21-22

·    Zwarta, lekka i trwała latarka emitująca precyzyjną wiązkę światła w atmosferach wybuchowych
·    Fotoluminescencyjny przełącznik
·    Antystatyczny korpus z poliamidu, poddany obróbce zapewniającej odporność na uderzenia
·    Stopień ochrony: IP66

S150
Ręczna bezpieczna lampa z certyfikacją ATEX

EN 50014, EN 50019, EN 50020, EN 50281-1-1

II 2 GD Eex e ib IIC T4

·    Korpus wykonany z żywicy termoplastycznej, doskonała odporność na uderzenia i działanie środków       
     chemicznych
·    Certyfikacja dla stref z obecnością gazu 1 i 2
·    Silne światło halogenowe 

OŚWIETLENIE
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NOTATKI
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NOTATKI
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www.sf-electric.com


