GARMENTS - ELECTRA

ODĚVY - ELECTRA
ELECTRA LN-19 dvoudílný oblek
(bunda a kalhoty s laclem)
EN 531 EN 1149
ELECTRA LN-19 Suit
(jacket and semi-overalls)
Úroveň ochrany – 6,5 cal/cm2< Мateriál: NOMEX-COMFORT, 1 vrstva, 220 g/m2, materiál
s úpravou odpuzující vodu a oleje, v souladu s: EN531, IEC(MEK) 61482-1
Barva: modrá
Velikosti: 44 - 62
Výška: 158-164 a 182-188

OBLEČENÍ ELECTRA
tvoří kolekci tepelně-odolných ochranných
oděvů, které poskytují ochranu proti
elektrickému oblouku. Jejich použití je hlavně
v energetickém průmyslu, v ropném
a plynárenském průmyslu, v závodech
s aktivitami v dopravní sféře atd.
Při výrobě oděvů Electra se aplikuje široké spektrum ohnivzdorných technologií na eliminaci
tepelných rizik. Oděvy jsou vyrobeny z bavlněné
tkaniny s nehořlavou úpravou Proban® nebo
z materiálu Nomex®

ELECTRA SUITS
form a serie of heat-resistant protective wear
against electric arc. ese suits are intended
for power engineering companies and
electricity networks, transport companies,
oil and gas industry.
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Heat-resistant suits Electra have a wide range
of thermal risks protective technologies. ey
are made of ﬂame-retardant cotton fabrics
with Proban® impregnation and aramide fabrics
NOMEX COMFORT тм.

Protection level – 6,5 cal /sq.cm, fabric: NOMEX-COMFORT, 1 layer, 220 g/m2, oil-waterresistant ﬁnishing, corresponds to EN 531, IEC 61482-1
Color: blue
Size: 44 - 62
Height: 158-164 and 182-188
1/1

kód/code

0312003240xxx*

* see explanation on page 391

63

01_04_Odevy_ELECTRA.indd 63-64

MO

Q

ní
baleing
k
pac

Oděvy Electra se šijí na zakázku s ohledem na
požadovanou úroveň ochrany před tepelným
tokem v rozmezí od 6,5 do 111 cal/cm2. V
sortimentu se nachází jak letní tak zimní modely,
v dámském i pánském provedení. Představujeme
vám tady dva nejpopulárnější modely s nejširším
rozsahem použití, které již byly mnohokrát
testovány našimi zákazníky.
Electra suits are made in option taking into
consideration required protection level against
heat stream on the job place in the range from 6,5
till 111 cal/cm2. We have all summer and winter,
men and women suits.
We would like to introduce You here the most
popular 2 articles that are tested and mainly used
by our customers. e suits must have the sign
of ﬂame-resistance (ﬂame on the shield) – EN
pictogram.
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ELECTRA L-5 dvoudílný oblek
(bunda a kalhoty s laclem)
EN 531
ELEKTRA L-5 SUIT
(jacket and semi-overalls)

lze kompletovat s:
can be completed with:
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EN 1149

Úroveň ochrany: 15 cal/cm2, materiál: bavlna s nehořlavou úpravou (100% bavlna
s úpravou PROBAN), Carrington, 335 g/m2, materiál s úpravou odpuzující vodu a oleje,
v souladu s: EN531, IEC (MEK) 61482-1
Barva: modrá, Velikosti: 44 - 62 Výška: 158-164 a 120-124

Všechny oděvy řady Electra prošly několikastupňovým testováním v mezinárodních laboratořích: Kinectrics (Kanada)
pro IEC (MEK – Mezinárodní elektrotechnická komise), BBTG (Velká Británie) – v souladu s EN531.
All the models of the suits were multistage tested in Kineсtrics laboratory (Canada) for
IEC (International Electrotechnical Commission) 61482-1; BBTG (Great Britain) – for correspondence to EN531.

barva/colour

Dielektrické rukavice,
str. 288
Insulating dielectric
gloves, page 288

Polykarbonátonová přilba
THERMO BOSS, str. 344
Polycarbonate helmet
THERMO BOSS, page 344

Protection level 15 cal/ sq.cm, fabric: FLAMESTAT COTTON (100% cotton + PROBAN
ﬁnishing), Carrington, 335 g/m2, oil-water-resistant ﬁnishing, corresponds to EN 531,
IEC 61482-1
Color: blue. Size: 44 - 62 Height: 158-164 and 120-124
kód/code

barva/colour

0312003340xxx*
* vysvětlivky na straně 391
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