
CASCA DE PROTECTIE
CLIMAX 5-RS 

MADE IN SPAIN



Proiectarea și fabricarea castii Climax 5-RS a fost concepută pentru o protecție optimă împotriva impactului de obiecte cum 
ar fi pietre, tigle, cărămizi și altele de greutate similară, și împotriva trecerii curentului electric prin corpul uman, produsă de 
contactul fizic al capului cu un element conductor, acesta aflandu-se la o tensiune de maximum 1000 V CA sau 1500 V CC, 
gama de joasa tensiune. Casca 5-RS asigură o protecție eficientă pentru o gamă largă de temperaturi cuprinse între 50 °C 
si -30 ° C

Aplicații
Ideala pentru lucru prelungit in locuri predispuse căderilor de obiecte și descărcărilor electrice de tensiuni de pana la
1000 V CA sau 1500 V CC, oferind o protecție perfectă și de durată. 

Descriere și caracteristici
Casca 5-RS este compusă din calotă și harnașament și este fabricată din materiale ușoare și rezistență ridicată care nu
produc efecte nocive asupra sănătății și igienei utilizatorului.

Calotă
Calota este fabricata prin injectare de polietilenă de înaltă densitate. Suprafața sa este netedă și are două nervuri paralele cu
axa sa longitudinală și o nervură solida cu sectiune triunghiulara, care asigură o mai mare rigiditate castii. Aceasta este 
echipată cu vizor în partea centrala și un canal de scurgere in restul perimetrului. În partea interioara dispune de șase orificii
pentru fixarea harnasamentului. 

Harnașament
este fabricat din polietilenă injectata liniar, cu mare capacitatea de absorbție a impactului. Cuprinde o bandă pentru frunte, 
ceafa și o banda pentru cap de șase brate. Banda frontala este acoperita de către un material textil antisudoare. Înălțimea de 
utilizare poate fi reglată pe două poziții diferite.

Accesorii
Acestea pot fi achiziționate separat ca elemente de inlocuit ale castii, atât harnașamentul cat si banda antisudoare.

Ambalare
Cutie cu 56 unitati Dimensiuni: 73x55x47 cm

Greutate bruta: 26.5 kg

Specificații tehnice
Greutate totala: 308 g
Greutatea calotei: 256,3 g
Marimi: 52 – 61 cm
Clasa 0
Absorbție de șoc:  (F<5 kN)
Temperaturi ridicate:  (50 ºC) 1.53 kN
Temperaturi scăzute:  (-10ºC) 3.00 kN
Temperaturi foarte scăzute (-30ºC) 3.65 kN
Scufundarea în apă: 1.95 kN
Imbătrânire artificială 2.11 kN
Rezistență la străpungere
Temperaturi ridicate (50 ºC) NU STRAPUNGE
Temperaturi scăzute (-10ºC) NU STRAPUNGE
Temperaturi foarte scăzute (-30ºC) NU STRAPUNGE Scufundarea în apă: NU STRAPUNGE
Imbătrânire artificială: NU STRAPUNGE
Izolatie electrica (If < 1,2 mA) <0.001 Ma
Rezistență la flacără: SATISFĂCĂTOARE

TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD · WE WORK FOR YOUR SAFETY

CASCA DE PROTECTIE CLIMAX 5-RS



Certificare CE 
Norme:                         EN 397: 1995+A1:2000

EN 50365:2002
Exigencias de salud y
Seguridad del R. D.1407/1992

Organism de control     Nº 0159
Certificare nº                 31205299;SPC0195466/1125,

SPC0204496/1221
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