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 سیستم هاي واترجت فشار باال و پمپ ها تولید کنندهKAMAT GmbH نماینده انحصاري  •

 )و شلنگ هاي فشار باال، نازل ها لوازم جانبی  قطعات یدکی،خدمات پس از فروش ،تامین (
 

                        لباس هاي محافظ تجهیزات وتولید کننده  TST SWEDEN ABنماینده فروش  •

 بار، محافظ در برابر حرارت، محافظ در برابر مواد شیمیایی) 3000 فشار محافظ واترجت تا (

 

 

 

 
 

لباس هاي محافظ در 
 برابر حرارت

واترجت  لباس و تجهیزات محافظ
 بار) 3000(تا  فشار باال

برابر لباس هاي محافظ در 
 مواد شیمیایی
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 بار) 3000(تا  لباس هاي محافظ واترجت فشار باال
 

 GAMMA COMPLETE KIT/  ست لباس گاما

ست لباس کامل گاما شامل شلوار ، ژاکت و محافظ دست به صورت یک تیکه بوده که ایمنی 

 بسیار باالیی توام با راحتی اپراتور را فراهم می کند.

 شلوار ، ژاکت و محافظ دست به صورت جداگانه نیز قابل ارائه می باشد.در صورت نیاز مشتري 

 S/ M/ L/ XL/ 2XL/ 3XL:سایز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  / Gaiters محافظ روي کفش

کل  .فش هاي ایمنی معمولی کاربرد دارد) براي بستن روي کGaitersمحافظ کفش ( 

که آن وجود دارد سه بند و تسمه در پشت  نواحی اطراف پا و ساق پا محافظت می شود.

را در موقعیت خود ثابت نگه می دارد.  بسیار سبک و  گیترزو  براحتی قابل تنظیم بوده

می نبز  High Visibilityهمچنین داراي قابلیت ضد آتش بودن و ویژگی  راحت بوده و

 قابل ارائه می باشد. یک سایزدر  آن یک کیلو گرم ووزن  باشد.

 EN 20471: 2013 :استاندارد ابق باطم

 

Art. No. Size Single/Rotor* 

51K30047 S/M–2XL/3XL 10/28 

51K30068 S/M–2XL/3XL 20/30 
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 Boots 3000/   3000پوتین 

ات ـزي را در عملیـوسط پوشش آلمینیومی فیکس شده ، تحمل هر چیـت 3000وتین ـپ
راحتی و تحرك پذیري پوشش ها به صورت ذوب به هم متصل گردیده که  واترجت دارد.

براي سطوح ناهموار مناسب نبوده و حتی به سنگ ریزه هاي ریز نیز  عالی را فراهم می کند.
مذکور پوتین  پیشنهاد می گردد.  Gaitersس می باشد که براي این گونه سطوححسا

کیلو گرم و در  ١٫٩وزن بار را داشته و با   3000مقاومت در برابر فشار واترجت تا 

 قابل ارائه می باشد. 48الی  42سایزهاي 

   , BGR 191   EN 345-1 99A5 S5با استاندارد هاي : مطابق

 
 HOSE PROTECTION / SHROUD/  محافظ شلنگ فشار باال

نقـاط   کـه  اسـت حـین کـارکرد اپراتـور بسـیار محتمـل      پارگی شلنگ هاي فشار باال و یا شکست اتصاالت 
جهـت محافظـت از ایـن     .می باشـند  حساس بدن مثل نواحی دوره شکم، بازو ها و گردن در معرض آسیب

ایــن محــافظ شــلنگ تــا . پیشــنهاد مــی گـردد  Hose Protectionبــراي ارتقــا ایمنــی اپراتـور  و  نـواحی 
bar3000   /psi43500  750ل سـه طـو   ثري براي اپراتور فـراهم نمـوده و در   تست گردیده محافظت مو ،

 می باشد.  ارائهقابل  میلی متر 59و  47، 36قطر  میلی متر و 1800و 1400
 .میلی متر) 1400میلی متر و طول  59کیلوگرم ( قطر  2,3وزن :      

 

 HOSE CONNECTION COVER/  پوشش اتصاالت شلنگ هاي فشار باال

و یا  اتصال شلنگ به یک کانکشنال یک وسیله ایمنی مناسب در محل پوشش اتصاالت شلنگ هاي فشار با

به عنوان مثال در شیر هاي پدالی و محل اتصال پمپ ها مورد استفاده قرار می گیرد. در  می باشدکوپلینگ 

ت ایمن نگه داشته و در طرف دیگر موقعیتسمه قابل تنظیم آن را در   connection coverیک طرف 

هاي دیکر به  Connection Coverفه کردن ضالوپ جهت ثابت کردن آن بروي شلنگ و یا تعدادي 

 بار تست شده است. 3000براي ترکیدگی شلنگ در فشار  ستفاده می گردد.آن ا

 می باشد. ارائهکیلوگرم قابل  3,8 متر با وزن 5کیلوگرم و  0,4میلی متر با وزن   400در دو طول 



 

4 | P a g e  
 

 

 و محافظ گوش ها Visorمحافظ سر داراي 

بار تست شده  psi43500  /3000تا  آبدر برابر فشار  تمامی اجزاي آن

اخذ گردیده است . این ) EEC/686/89(مطابق با استاندارد و تاییدیه 

 شرایط مورد نیاز بر اساس استاندارد کاله هاي ایمنی صنعتی محافظ سر

SS:EN397:2012 خل آن را نیز به طور کامل پوشش می دهد. دا

 می باشد.برخوردار قابلیت تنظیم بسیار خوبی از  راحت بوده و

Visor  مـشـت چـظـافـمح داردـانـاز استـورد نیـط مـرایـشآن           

SS-EN166:2001   و قابل  جابجاییرا دارا می باشد. داراي قابلیت

 SS-ENمی باشد. محافظ هاي سر مطابق با  سمت باال به جمع شدن

داراي قابلیت تنظیم عمودي بوده  طبقه بندي می شوند و 352-3:2002

 . تنظیم پذیر می باشند مختلفیهاي بر روي سر در موقعیت  مناسب گرفتن قرارو  محافظت بهینه و در راستاي

                                 F to 302˚F  /-30˚C to +150˚C˚22رنج دمایی و آمیدي ز فایبرگالس تقویت شده پلیساخته شده ا

 .(قابلیت تنظیم داخلی)   64-52تک سایز ،   سال 5 -3طول عمر   ، Kg 0.85وزن تقریبی 

 

Whip stop )(نگه دارنده شلنگ 

Whip stop می باشد و یا اتصاالت بهترین راه براي امنیت اتصال شلنگ به پمپ و پدالی. 

شالقی شلنگ می شدن شلنگ باعث جلوگیري از حرکت  پارهنصب مناسب آن در مواقع 

انتهاي شلنگ ها را از داخل حلقه آن عبورداده ، کشیده و   whip stopشود. براي نصب 

 .محکم می گرددبه وسیله حلقه هاي پالستیکی  در نهایت وسفت نموده 

 cm/ 2.5 ft 75، طول   Kg/4000 lbs 1800استحکام کشش: 
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 لباس هاي محافظ در برابر مواد شیمیایی

 1آمونیا کیت 

ل ها، غبار  و رطوبت در حین ـکـاشش پارتیـاال در برابر پـل با سطح حفاظت بـامـیک ست ک

 .استفاده می گرددده ي آمونیاك ـر خطر هماننده محیط هاي دارانـار در شرایط محیطی پـک

ازدارنده ـ، یک هود ب) Protective Overall ( ظ اورالـافـت شامل یک محـن کیـای

همراه کیف قابل حمل، دستکش هاي ایزوله و پوتین هاي محافظ پنجه فلزي می شیمیایی به 

  .کل مجموعه در یک پک گردآوري گردیده است که باشد

 

 اکستریم هود:

اشد که بیشتر براي تمرکز ـافظتی بسیار باال تر می بـاکستریم هود براي تقاضا هاي  با ضریب مح

ا ـایین بوده که بـتوصیه می شود. این هود داراي نشتی بسیار پ PPM 1000ر از ـاالتـبخارات مضر ب

ا محافظت بسیار باالتري در برابر ـار طوالنی تر و یـن بسیـزمان اکش High classکمک فیلترهاي 

% می 5که حد قابل قبول  در حالی Breathing zone% در 0,06ان پذیر می کند (ـتجمع ذرات را امک

 CE) تایید شده توسط اشد% میب20ابل قبول ـکه حد قدر حالی Ocular zoneدر  % 0,6 اشد.ـب

 .   EN140(استاندارد اروپا) مطابق با 
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 لباس هاي محافظ در برابر حرارت

 

 ) Radiantلباس هاي محافظ بازتابنده (

 . محافظ کامل سر و صورت 1

 . محافظ سر و گردن2

 )Gaitersمحافظ کفش( .3

 )Apron. روبنده (4
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 سانتی متري) 75دستکش مخصوص ( .5

 سانتی متري) 30دستکش مخصوص ( .6

 سانتی متري) 30محافظ دست ( .7

 سانتی متري) 40محافظ بازو (  .8

 پالتو محافظ ( محافظ تا روي پا) .9

 پالتو محافظ ( محافظ تا روي زانو) .10

 ژاکت محافظ  .11

 شلوار محافظ  .12

 محافظ جوش کاريپرده  .13

.کوسن محافظ جوشکاري (هر دو طرف سطوح از سیلیکون 14

 پوشش داده شده است)

 


