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 * شرکت نمادین طرح *

آتش نشانی، خدمات  و تجهیزات طراح و سازنده ی خودروها

 شهری، امداد و نجات و بحران

 دستکش عایق برق
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حساسیت به مواد ، داغ بودن اجسام و سرخوردن  شامل: میکنددر کارهای گوناگون صنعتی بیشتر خطراتی که دست شما را تهدید *

یاری از این خطرات وجود دارد. یکی از جبران ناپذیرترین خطراتی که می بس نیز ها مغازه و کاری محیط در حتی و …اجسام و 

 .آن غیرقابل برگشت می باشد را تهدید کند سوختگی دست در هنگام کار با ولتاژ باال می باشد که خسارات ناشی از شماتواند دست 

و مناسب ترین دستکش ایمنی برای از مواد عایق و التکس طبیعی با کیفیت باال ساخته شده  دستکش عایق ضد ولتاژ سکورا دستکش*

 .کار در محیط هایی با ولتاژ باالست

انگشتان دست نشده و شما می توانید با بسیار نرم و انعطاف پذیر بوده به گونه ای که مانع حرکت  التکس به کار رفته در دستکش*

 .این دستکش به راحتی به کار خود ادامه دهید

  .شود و به راحتی سوراخ نمیمی باشد  مقاومت باالیی در برابر سایش و خراشیدگی*دارای 

 شود. می تست کامپیوتری کنترل گر از استفاده با الکتریکی آزمایش با دستکش *هر

 می شود.راحت  کردآسان وباعث کار می باشد ، کهشکل ارگونومیک و ویژگی االستیسیته *دارای 

 آزمایش شده/EU 89/686که توسط دستورالعمل اروپا  می باشد EN 60903: 2003 + AC2: 2005  مطابق با استاندارد *این دستکش

 :دارای خاصیت ویژه مقاومت در برابر * 

 مقاوم در برابر اسید( 1

 مقاوم در برابر روغن( 2

 مقاوم در برابر ازن( 3 

 بر روی دستکش تایید کرده است . CE تایید شده است که تولید کننده آن را با عالمت  / 2007/878WE / S گواهینامه*دارای 

 :کالس بندی دستکش های عایق برق*این دستکش دارای 

 ولت کیلو 5/2:  00کالس ( 1

 ولت کیلو 5:  0کالس ( 2

 ولت کیلو 10:  1کالس ( 3

 ولت کیلو 20:  2کالس ( 4

 ولت کیلو 30:  3کالس ( 5
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 لهستان :ساخت

 میلیمتر 2/2 :ضخامت

 سانتی متر 3۷  : طول دستکش

 ولت2۰۰۰۰  : مقاومت تست

 ولت1۷۰۰۰  : مقاومت عملیاتی

 گرم ۴۶۰  : وزن

 

 :رعایت کنیددر هنگام استفاده از دستکش عایق برق سکورا نکات زیر را *

 دستکش در جای خشک نگه دارید. 1

 حتما به دور از نور خورشید نگه داری شود. 2

 از گذاشتن دستکش بر روی زمین جدا خودداری شود. 3

 کیسه نگه داری دستکش را به هیچ عنوان تا نکنید زیرا عمر دستکش را کاهش میدهد. ۴

 

 

 

 

 


