تجهيزات ايمني کار در ارتفاع و نجات :
کاله ايمني کار در ارتفاع مدل : Evo-Lite


کاله مدل  Evo-Liteمارک  JSPکالهي با آسايش و ايمني باال براي کاربران در شرايط کار در ارتفاع،
بسيار سبک ،راحت و متناسب با اندازه سايزهاي سر (سايز  35لغايت  46سانتي متر) مي باشد .کاله و بند و
يراق داخلي آن با طرحي يکپارچه بهترين کارايي را براي ثابت نگه داشتن آن روي سر کاربر حتي در شرايط
سقوط فراهم مي نمايد.



اين کاله با ارائه بهترين ايمني در هنگام کار در ارتفاع و در شرايط باد شديد ،کار در شيبهاي تند و يا در
کليه عمليات راهسازي قابل استفاده ميباشد .ويژگي هاي خالصه شده کاله  Evo-Liteبشرح ذيل است :



کاله فوق با وزن فقط  533گرم (  %03سبک تر از ساير کاله هاي ايمني استاندارد ) سبکترين کاله کار در
ارتفاع در اروپا مي باشد.



پوسته خارجي کاله از جنس پليمر مقاوم  ABSمي باشد.



بند و يراق داخلي کاله با  4نقطه اتکا در داخل آن ،ايمني و آسايش مناسبي را براي کاربر فراهم مي نمايد.



عرق گير پيشاني در اين کاله جهت تأمين آسايش بيشتر از الياف تمام پنبه موسوم به الياف مصري با
پوششي از ترکيبات پلي يورتان نرم و متخلخل توليد شده است.



کاله فوق داراي خاصيت عايق الکتريکي کالس صفر و استاندارد  EN 33543:0330بوده و کاربران را در
مقابل برق متناوب تا  0333ولت و برق مستقيم تا  0333ولت محافظت مي نمايد.




کاله براي محدوده دماي محيط از  -03درجه لغايت  +33درجه سانتيگراد ساخته شده است.
کاله تحت استاندارد  EN 593اتحاديه اروپا و توسط شرکت  JSPانگلستان توليد شده
است.



کاله فوق در رنگهاي سفيد ،زرد و قرمز موجود و آماده تحويل فوري است.



عينک مخصوص کاله کار در ارتفاع: Evo-Lite



عينک مدل  Evo-Specمارک  JSPبا مشخصات مندرج در کاتالوگ پيوست مجهز به لنز ضد بخار
مخصوص استفاده با کاله کار در ارتفاع  Evo-Liteمي باشد .اين عينک ساخت انگلستان و داراي
استاندارد  CEاتحاديه اروپا مي باشد.



سه پايه نجات مدل : TM9



اين سه پايه ها از جنس آلومينيوم با وزن سبک در حدود  kg05و با تحمل KN00نيرو و حد  kg333بار
کاري و بهره گيري از وينچ باال کشنده مدل  TM9و کابل فوالدي به طول  03متر ،قابل حمل که توسط
شرکت  PROTEKTلهستان و تحت ضابطه استاندارد  CEعرضه مي شود.



کمربندهاي پاراشوتي ):(Safety Harness



جهت استفاده با سه پايه نجات و يا هرگونه عمليات کار در ارتفاع کمربند  P-43با استاندارد  CEمارک
 PROTEKTلهستان در دسترس مي باشد.



کمربند پاراشوتي عايق برق مدل :ISOL P-03E



کمربند ايمني پاراشوتي فوق ويژه کار با برق بوده لذا تمام اجزاء فلزي آن با پوشش مخصوص  PVCعايق
شده و نيز مجهز به حلقه هاي اتصال جلو سينه اي براي اتصال از جلو به تکيه گاه ها و نيز حلقه اتصال پشت
گردني براي آويزان شدن در مواقع سقوط مي باشد .امکانات اختصاصي اين کمربند پاراشوتي آنرا براي
آويزان ماندن راحت در ارتفاع و يا ثابت ماندن در يک موقعيت ايستا توام با آسايش مهيا نموده است.



وزن اين کمربند حدود  0033گرم بوده و تحت استانداردهاي اتحاديه اروپا  EN005و  EN530و EN540در
کشور لهستان و توسط شرکت  PROTEKTتوليد و عرضه مي گردد.




توجه  :بهره مندي از اين کمربندها در موقعيتهاي گوناگون الزاما" با يکي از موارد ذيل مقدور مي باشد:



طناب هاي رابط تک شاخه و دوشاخه معمولي يا ضدشوک



انواع طناب و کابل هاي افقي نجات Lifeline Horizontal



تسمه هاي ترمزدار ضدشوک مدل Rolex



قرقره هاي ترمزدار در انواع  03 ،00 ،4و  00متري



طنابهاي ايمني  33متري مدل II LINOSTOP



کيسه سه گوش مخصوص حمل مصدوم مدل : DX 530



اين کيسه ها براي حمل مصدوم و باال آوردن افراد گرفتار در حوادث سقوط در
چاه و گودال ها و حفره ها به کمک سه پايه هاي نجات و يا هليکوپتر استفاده مي
شوند.

ساير تجهيزات مکمل وسايل ايمني کار در ارتفاع:


طنابهاي ايمني 33متري مدل :LINOSTOP II



مجهز به قالب ترمزدار ضربه گير ضد شوک براي تامين ايمني در حرکات عمودي (باال و پائين
رفتن) در ارتفاع که با کمربندهاي پاراشوتي استفاده خواهد شد.

وسايل تامين ايمني درارتفاع براي انجام حرکات افقي درروي سکوها وداربست ها:


تسمه هاي ترمزدار ضد شوک مدل : Rolex



طول تسمه با ضمائم  0متر ،مجهز به ضربه گير ضد شوک و ترمز با مکانيزم جمع شونده،
مارک  PROTEKTساخت لهستان -استاندارد CE



قرقره ترمزدار:



مجهز به کابل هاي فوالدي در انواع  4متري00 ،متري03 ،متري و  00متري همراه با قالب و
مکانيزم ترمز و جمع شونده ،مارک  PROTEKTساخت لهستان-استاندارد CE

کمربندهاي ايمني سيمباني : Belts Lineman Safety


کمربند ايمني سيمباني مدل PB-03 :



با تکيه گاه پهن داراي شرايط ارگونوميک و آسايش زياد در کار طوالني روي
تيرهاي برق و دکل ها ،مجهز به دو قالب در طرفين جهت اتصال به تسمه يا طناب
هاي رابط ( - )Lanyard Safetyوزن حدود  603گرم  -مارک PROTEKT
استاندارد  CEساخت لهستان



کمربند ايمني سيمباني مدل PB-50 :



با تسمه پشتي نسبتا" پهن و ارگونوميک ،دو قالبه مجهز به تسمه رابط
اتصال به تکيه گاه ( - )Safety Lanyardوزن حدود  0333گرم  -مارک
 PROTEKTاستاندارد  CEساخت لهستان




طناب رابط قابل تنظيم سيمباني مدل PROT 5 :
اين طناب به طول حداکثر  0متر و ضخامت  06ميليمتر از جنس طناب بافته شده  Polyamideساخته
شده و به کمک يک سيستم ترمز مجهز به کارابين  AZ300و قالب  AZ330طول قابل تنظيم داشته و براي
استفاده با کمربندهاي ايمني سيمباني مدل هاي  PB-03و  PB-50مناسب براي کار روي تيرها و يا دکل هاي
برق با قطرهاي متفاوت ميباشد .سيستم ياد شده مارک  PROTEKTساخت کشور لهستان و
داراي استاندارد  CEميباشد.



طناب رابط براي کمربندهاي ايمني سيمباني و پاراشوتي مدلLB 030:



اين طناب از جنس پلي آميد به قطر  Ø 03،3ميليمتر و طول  0،3متر دو سر قالب
مجهز به قالب هاي مدل  AZ 330و  AZ 300مي باشد .وسيله مذکور مارک
 PROTEKTداراي استاندارد  CEو ساخت لهستان است.



طناب رابط ضدشوک براي کمربندهاي ايمني سيمباني و پاراشوتي مدل ABM+LB
030 :



اين طناب از جنس پلي آميد به قطر  Ø 03،3ميليمتر و طول  0،3متر دو سر قالب
مجهز به سيستم ضد شوک مدل  ABMو دو قالب مدل  AZ 330و  300 AZمي
باشد .وسيله مذکور مارک  PROTEKTداراي استاندارد  CEو ساخت لهستان
است.



طناب رابط دو شاخه ساده مدلLB 030:



اين طناب رابط دو شاخه شکل  Yتوليد شده و در يک طرف به قالب آويز مدل
 AZ330براي اتصال به جلوي کمربند پاراشوتي و در سر دو شاخه با دو قالب
آويز بزرگ از نوع  AZ300مجهز شده تا اتصال فرد را به هنگام صعود از يک سازه
فوالدي و دکل هاي برق و  ...در دو نقطه اتکاء ممکن ساخته و حداکثر شرايط ايمني را
براي اپراتور تأمين مي نمايد .اين کاال محصول شرکت  PROTEKTداراي
استاندارد  CEو ساخت لهستان است.



طناب رابط دو شاخه ضد شوک مدلABM+LB030 :



اين طناب رابط دو شاخه مجهز به شوک گير بوده شکل  Yتوليد شده و در يک طرف
به قالب آويز مدل  AZ330براي اتصال به جلوي کمربند پاراشوتي و در سر دو شاخه با
دو قالب آويز بزرگ از نوع  AZ300مجهز شده تا اتصال فرد را به هنگام صعود از يک
سازه فوالدي و دکل هاي برق و  ...در دو نقطه اتکاء ممکن ساخته و حداکثر شرايط
ايمني را براي اپراتور تأمين مي نمايد .اين کاال محصول شرکت  PROTEKTداراي
استاندارد  CEو ساخت لهستان است.

\



انواع طناب و کابل هاي افقي نجاتHorizontal Lifeline :



در شرايط عدم وجود تکيه گاه مناسب در باالي سر براي وصل قالب و يا کارابين طناب رابط ايمني بويژه در
شرايط جابجايي و حرکت افقي اپراتور در ارتفاع ،استفاده از نوعي طناب و يا کابل نجات براي ايجاد تکيه گاه
سراسري افقي بين دو پايه تا تکيه گاه جانبي الزامي است.



انواع موجود اين طناب ها و کابل هاي افقي نجات ( )Horizontal Lifelineبشرح ذيل مي باشند :



طناب افقي نجات مدلLP 033TT :



شامل يک طناب پلي آميد با قطر  0303ميلي متر به همراه دو سر قالب از نوع
( AZ330قالب فوالدي گالوانيزه شده به وزن  003گرم با دهانه باز با عرض 00
ميلي متر ) در طول هاي ثابت  3متري 03 ،متري 03 ،متري 03 ،متري 03 ،متري و
 53متري که تحت استاندارد اتحاديه اروپا  EN393و توسط شرکت
 PROTEKTلهستان توليد شده است.



طناب افقي نجات مدلLP 003 :



با قابليت تنظيم شدن طول (کوتاه و بلند شدن) شامل يک طناب بطول
ثابت  03متر از جنس پلي آميد با قطر  06ميلي متر به همراه دو سر
کارابين از نوع  AZ300از جنس  Plated Steel Zincبا ابعاد 030*43
ميلي متر و دهانه باز با عرض  00ميلي متر.



روي اين طناب يک اهرم تنظيم کننده طول دلخواه تعبيه شده تا طناب
فوق قابليت کوتاه و بلند شدن تا ميزان مورد نظر را داشته باشد .اين
مجموعه تحت استاندارد اتحاديه اروپا  EN393و توسط شرکت
 PROTEKTلهستان توليد شده است.



کابل افقي نجات مدلSKC-Block :



شامل يک رشته کابل فوالدي ضد زنگ به قطر  0ميلي متر
مدل  AC033با دو سر کارابين مدل  AZ300از جنس Zinc
 Plated Steelبا ابعاد  030*43ميلي متر و دهانه باز با عرض
 00ميلي متر مجهز به سه عدد گيره ضدزنگ مدل  AC953و
يکعدد اهرم تنظيم کننده طول دلخواه که طول کابل فوالدي 03
متري را به اندازه مورد نظر اپراتور تنظيم مي نمايد .اين
مجموعه تحت استاندارد اتحاديه اروپا  EN535-0و توسط
شرکت  PROTEKTلهستان توليد شده است.



انواع کارابين هاي يدکي:



در صورت نياز به کارابين هاي يدکي براي تجهيزات ايمني کار در
ارتفاع انواع ذيل آماده تحويل مي باشند :



تسمه آويز ايمني مدلAZ 333 :



اين تسمه در شرايط عدم وجود تکيه گاه مناسب براي اتصال قالب يا کارابين
طناب رابط کمربند ايمني قابليت آويزان شدن از تيرک  ،ميله و يا هر تکيه گاه
طويل افقي نظير تير آهن هاي نصب شده افقي در يک سازه اسکلت فوالدي مي
باشد .لذا در شرايط وجود يک تسمه آويز ايمني  AZ333نيازي به هيچگونه تکيه
گاه خاصي در روي يک سازه فوالدي يا بتوني نخواهد بود.



اين تسمه از جنس پلي آميد/پلي استر با روکش يک اليه باند الستيکي مصنوعي
با پهناي  63ميلي متر و طول  0/6متر مجهز به يک عدد کارابين مي باشد.
مجموعه فوق تحت استاندارد اتحاديه اروپا  EN393 ClassBو توسط شرکت
 PROTEKTلهستان ساخته شده است.



سيستم ضد شوک دو سر قالب مدل : ABM BW033



اين سيستم شامل يک عدد تسمه ضد شوک  50ميليمتري
 Polyamideبا دو سر قالب از مدلهاي AZ300و AZ330بوده و در هنگام
گشوده شدن تا حداکثر  33سانتي متر باز ميشود .اين وسيله تحت استاندارد
 CE-EN 533و در کشور لهستان توليد شده است .



سيستم با کليه طناب هاي رابط استاندارد  Safety lanyardو نيز با کليه
کمربندهاي پاراشوتي استاندارد  Safety Harnessقابل استفاده مي باشد.



توجه مهم  :در صورت استفاده با طناب هاي رابط استاندارد نبايستي جمع طول
طناب رابط و طول گشوده شده اين سيستم ضد شوک از  0متر بيشتر باشد.



سيستم ترمز مدل : AC 363



اين سيستم بصورت مستقل براي استفاده با طناب هاي ايمني استاندارد با قطر
 00ميليمتر ساخته شده است .مناسب ترين قطر و طول طناب براي استفاده با
اين سيستم ،طناب  00ميليمتري مدل  AC033بطول  03متر ويژه ترمز AC 363
مي باشد.



سيستم ترمز ياد شده تحت استاندارد  CE:EN535-0در کشور لهستان
ساخته شده است.



سيستم ترمز مدل : 303 AC



اين سيستم ترمز دار مجهز به تسمه ضد شوک با قالب  AZ330بوده و مناسب براي استفاده با طناب هاي
ايمني استاندارد با قطر  06ميليمتر مي باشد و مناسب ترين طناب براي اين سيستم طناب  06ميليمتري
 AC033با طول  03متر مي باشد.



سيستم ياد شده تحت استاندارد  CE:EN535-0در کشور لهستان ساخته شده است.



طناب ايمني مدلLL 003 :



اين طناب ها از جنس  POLIESTER 033% termofixedبا قطر  00ميلي متر
بصورت قرقره هاي  043متري ساخت شرکت  PROTEKTلهستان آماده تحويل
مي باشند.



تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع:



تجهيزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل  AR 303مارک  PROTEKTاستاندارد  CEساخت لهستان
شامل :



طناب نجات  33متري با ضخامت  00ميليمتر همراه با کارابين مدل  AZ300براي اتصال به دکل يا سازه مجهز
به سيستم خالص کننده طناب نجات مدل  AR303براي انتقال ناجي و مصدوم به پايين و نيز تسمه نجات دو
سر کارابين براي اتصال مصدوم به طناب نجات فوق همراه با چاقوي مخصوص قطع تماس مصدوم از طناب
معلّق که اين مجموعه در يک کيف حمل مخصوص نيز قرار گرفته است.
.

