
PROTECTION
WATERJET

UP TO 3000 BAR



فشار باال    لباس و تجهیزات محافظ واترجِت 
3000بار
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شرکت TST Sweden AB واقع در کشور سوئد تنها تولید کننده لباس هاى  ایمنى مقاوم در برابر برش آب  فشار باالى 
(تا3000 بار)  واترجت هاى صنعتى در دنیا مى باشد و عالوه بر اخذ استاندارد هاى معتبر اروپایى، مورد تایید سازندگان  

معتبر واترجت در دنیا بوده و تمامى تولید کنندگان واترجت صنعتى لباس ایمنى خود را از شرکت TST تامین مى نمایند. 
تکنولوژى تولید الیاف لباس ها انحصاراَ در اختیار این شرکت بوده و عمال هیچ شرکت دیگرى در دنیا ( از جمله ایران) 

امکان تولید این محصول خاص را تا کنون نداشته است. جنس الیاف این لباس ها از نوع خاصى به نام  Dyneema بوده 
که در عین سبک بودن نسبت به فوالد، 10 برابر مقاوم تر از فوالد در برابر برش آب واترجت فشار باال مى باشد.



لباس هاي محافظ واترجت فشار باال (تا 3000 بار) 

ست لباسآلفا شامل جلیقه وآپرون و 
محافظ دست مى باشد  که ایمنی  بسیار 

باال و آزادى عمل خوبى  را براي اپراتور 
به همراه دارد 

این ِست به صورت تک سایز قابل ارایه
 مى باشد
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ست لباس کامل گاما شامل شلوار ، ژاکت و محافظ دست به صورت دو
تکه بوده که ایمنی بسیار باالیی توام با راحتی اپراتور را فراهم می کند. در 

صورت نیاز مشتري شلوار ، ژاکت و محافظ دست به صورت جداگانه نیز
قابل ارائه می باشد.  
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ست لباس سیگما شامل جلیقه و اورال همراه  با 
محافظ دست بوده که ایمنی  بسیار باال  را براي 

اپراتور به همراه دارد.

این ست در سایز هاي  S ‐           3XL قابل ارائه می 
باشد

قابلیت تهویه هوا به صورت آپشن قابل ارایه 
است.
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ست لباس دلتا شامل شلوار،جلیقه و محافظ 
دست می باشد که ایمنی بسیار باالیی از براي 

اپراتور به همراه دارد

این ست در سایز هاي          S ‐ 3XL قابل ارائه 
مى باشد. 

قابلیت تهویه هوا به صورت آپشن قابل ارایه 
است.
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جلیقه حفاظت موثر و راحتی

مطلوبی را ارئه میدهد.این جلیقه

معموال در تركيبي استفاده می

شود كه داراي كاله محافظ

20/30، شلوار، محافظ دست،

اورال (لباس سرهمی) وگیترز یا

بوت 3000 می باشد.

اندازه هاي مختلف جلیقه 
با استفاده از  حلقه ها و 
قالب ها در پشت آن ، 

قابل تنظیم است.
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 آپرون تجهیزى است  که کل سطوح آن  خاصیت محافظت از بدن را 
دارد. ضمنا موقعیت پیش بند بر روى  سینه را میتوان از طریق بند آن 
تغییر داد. یکى از مهم ترین ترین  مشخصات این تجهیز پخش شدن 

وزن آن روى بدن به دلیل روش  ساخت خاص آن است . از این وسیله 
بهتر است درمحیط هاى  مسطح و هموار و اغلب به همراه محافظ 

دست و ژاکت محافظ  و  پوتین3000  بار استفاده گردد. آپرون 
به صورت تک سایز موجود مى باشد

 نوار شانه قابل تنظیم - براى 
توزیع مناسب و وزن مناسب 

آپرون به صورت دو  تکه و   جلوى 
راه رفتن  تاشو طراحى شده که  براى 

روى راه پله و  نردبان وجاهاى غیر 
مسطح مناسب است
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ترکیبى از جلیقه و آپرون با وجود آزادى حرکت و راحتى مناسبى که 
دارد در عین حال حفاظت موثر و کاملى از تمام نقاط جلویى بدن تامین 

مى نماید

کار    با Waistcoat در ارتفاع کمک می کند تا وزن لباس
محافظ   به طور مساوي تقسیم شود.

محافظ   دست و گیترز یا بوت 3000 براي استفاده با این مجموعه 
مناسب است 

سایز قدى آپرون قابل تنظیم است همچنین 

سایز جلیقه به وسیله ى قالب ها و حلقه ها 

قابلیت تنظیم دارد.

این بدین معناست که جلیقه همراه آپرون 

. براى اپراتورهاى مختلف قابل استفاده است
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این وسیله به صورت یکپارچه از کل بدن شامل
پا، کمر ، دست وساعد محافظت میکند همچنین 

با وزن مناسبى که دارد قابلیت آزادى باالیى 
براى اپراتور در حرکت و انجام فعالیت ایجاد 

میکند

یقه پلیمرى این تجهیز(نئوپرن) به طور مناسب از 
نفوذ آب از اطراف گردن جلوگیرى نموده و در 

عین حال آزادى عمل اپراتور را نیز محدود
دد نمى گر

اورال بسیار راحت و در شرایط هاى متفاوت
کارى حتى در باال رفتن از پله و کار در فضاهاى 

،

هاى محدود بسیار مناسب مى باشد 
در محیط هاى گرم این تجهیز را مى توان به 

تهویه هوا مجهز کرد که باعث قرار گرفتن 
جریان هواى تازه درون لباس از سینه تا پا ها و 
حتى دست میشود که این جریان هوا با کمک  

یک کمپرسور ایجاد میشود. براى محافظت 
بیشتر میتوانید این وسیله  را با ژاکت محافظ  

گیترز یا بوت استفاده کنید. این تجهیز در 
همهسایز هاى زیر موجود میباشد

یقه پلیمرى پوشاننده دور 
گردن
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 محل اتصال تھویھ ھوا
 برای کار در محیط ھای

گرم



ژاکت  عالوه بر حفاظت موثر و کاملی که 

از جلوي بدن به عمل می آورد  از گردن 

و شانه ها نیز محافظت می کند. همچنین 

حفاظت یکپارچه اي از دست ها را تامین 

مى نماید

این مجموعه همراه با شلوار، کاله محافظ 

3000 ، وگیترز یا بوت 3000 بسیار ایده 

آل می باشد.
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وجود دو لبه از زیپ محافظت میکند


 







این  تجهیز ، پا و کمر و قسمت کوچکى از  
باالتنه را محافظت میکند. زیپ شلوار آن 

در کناره شلوار قرار  گرفته که با نوار پهن 
چسبى پوشیده میشود. پشت کمر این لباس  
حالت کشى داشته که  باعث میشود به بدن 

اپراتور بچسبد. ضمنا  این لباس در بین 
اپراتورهایى که حرکت زیادى روى زمین  

نردبان یا محیط هاى نا هموار دارند بسیار 
مورد استقبال بوده و بسیار راحت میباشد

 شما میتوانید براى محیط هاى گرم با 
سفارش دادن نوع تهویه  دار ، از این لباس 
استفاده کنید که با اتصال آن به کمپرسور  
باد امکان پذیر است و از میزان گرماى هوا 

به طور  قابل مالحظه اى میکاهد. 
این شلوار ها را میتوانید همراه با ژاکت  

هاى  محافظ ، محافظ دست ، گیترز و بوت 
هاى  تى اس تى استفاده کنید

 این لباس در سایز هاى زیر موجود میباشد
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محافظ باالکالوا از مواد پلیمري نئوپرن ساخته شده که براي خشک نگه 

داشتن بدن طراحی شده است.

محافظ سینه باالکالوا از جنس کوردورا می باشد که براي ثابت شدن از 

یک بند قابل تنظیم استفاده می شود محافظ باالکالوا براي محافظت در 

مقابل واترجت توصیه نمی شود.

باالکالوا در یک سایز قابل ارایه می باشد.

______________________________________________________________________________________________________ 
Flat 11, Apadana Complex, Ayaltollah Kashani Blvd, Tehran, Iran  
Postal Code: 1483874453     Tel/Fax: 021-44137379  -  44111245  
Email: Info@Petromechanic.com  
Website: www.Petromechanic.ir  



محافظ دست موجب حفاظت از  دست و ساعد 

مى شود قابلیت نصب آن آسان است چرا که به  

دلیل داشتن نوار پهن روى آن براى ساعد ها یا  

لباس هاى  مختلف مناسب است .   

طراحى شده براى دست چپ و راست

فروش  به صورت : جفت
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کاله ایمنى همراه با محافظ صورت، محافظ گوش و سیستم بلوتوث براى مکالمه که 
تمامی اجزاي آن در برابر فشار آب تا  43500psi / 3000بار تست و تایید شده است . 

این محافظ سر شرایط مورد نیاز بر اساس استاندارد کاله هاي ایمنی صنعتی را نیز به طور 
کامل پوشش می دهد. داخل آن راحت بوده واز قابلیت تنظیم بسیار خوبی برخوردار مى 

باشد.
محافظ صورت (Visor) الزامات محافظت از چشم را برآورده مى کند همچنین  قابلیت 

تعویض و جمع شدن به سمت باال را دارا مى باشد .
محافظ گوش داراي قابلیت تنظیم عمودي بوده  و در راستاى محافظت بهینه و قرار 

گرفتن مناسب بر روى سر، در موقعیت هاى مختلفى تنظیم پذیر مى باشد بند تنظیم چانه 
داراى 3 نقطه براى تنظیم، داخل این کیت موجود مى باشد.

تک سایز 64-52  (قابلیت تنظیم داخلی)

 قطعات محافظ سر و گوش که به صورت جداگانه قابل سفارش مى باشد
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اطالعات فنى
کاله محافظ از فایبرگالس تقویت شده با پلى آمید ساخته شده است 

رنج دماى 30- درجه سانتیگراد الى 150+ درجه سانتیگراد مى باشد 
طول عمر 3-5 سال

تایید شده استاندارد هاى         
      SS-EN397:2012    کاله ایمنى صنعتى

          SS-EN166:2001            محافظ چشم
   SS-EN 352-3:2002    محافظ شنوایى

CE

نتایج آزمایش هاى انجام شده بر روى محافظ سر
 سطوح مختلف آزمایش هاى انجام شده توسط           بر روى محافظ سر و

نتایج آن
 توجه: مقادیر مختلف (فشار ، جریان آب ، نازل ، مسافت ،سرعت) مى

   تواند نتایج بسیار متفاوت در پى داشته باشد

CE

Petro Mechanic
Line



 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

) می باشد که از نقاط حساس  Head Protectionمحافظ سر (  به عنوان مکمل محافظ گردن

این  گردن مابین  کاله محافظ و لباس واترجت( مانند ژاکت، اورال،....) حفاظت به عمل می آورد.

 مقابل توسط یک قالبنیز  از قسمت جلو داشته وامکان اتصال  محافظکاله قسمت عقب  محصول به

 بسته می گردد. اپراتور صورت
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Dyneema® fiberمحافظ: پارچه مخصوص حاوي الیاف داینیما   متریال• 

 خارجی: لمینیت پلی آمید متریال •

 داخلی: لمینیت پلی آمید متریال •

  TSTالعمل شستشو: با استفاده از پاك کننده گیریس دستور •

) EU(425/2016 مطابق با استاندارد اروپایی تولید شده  •



 ِ

محافظ کفش (Gaiters) براي بستن روي کفش هاي ایمنی معمولی 
کاربرد دارد.کل نواحی اطراف پا و ساق پا محافظت می شود.سه بند و 

تسمه در پشت آن وجود دارد که به  راحتی قابل تنظیم است و گیترز 
را در موقعیت خود ثابت نگه می دارد. این تجهیز بسیار سبک و راحت 

مىباشد  و وزن آن 1.5 کیلو گرم ودر یک سایز قابل ارائه می باشد. 
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 پـوتین  3000تـوسط پوشش آلومینیومی فیکس شده ، تحمل هر چیـزي را در عملیـات 
واترجت دارد. پوشش ها به صورت ذوب به هم متصل گردیده که راحتی و تحرك پذیري 

عالی را فراهم می کند. این پوتین براي سطوح ناهموار مناسب نبوده و حتی به سنگ 
ریزه ها نیز حساس می باشد که براى این گونه سطوح  Gaitersپیشنهاد می گردد. 

پوتین مذکور مقاومت در برابر فشار واترجت تا 3000 بار را داشته و با  وزن 1.9 کیلو 
گرم و در سایزهاي 42الی  48 قابل ارائه می باشد. 

BGR 191 :  تست شده و تایید شده  مطابق با استاندارد
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پارگی شلنگ هاي فشار باال و یا شکست اتصاالت حین 

کارکرد اپراتور بسیار محتمل است که نقاط حساس بدن 

مثل نواحی دور شکم، بازو ها و گردن در معرض آسیب 

می باشند. جهت محافظت از این  نواحی و براي  ارتقا 

ایمنی اپراتور Hose Protection  پیشنهاد می گردد

   43500psi /  3000bar  این محافظ شلنگ  که تا

تست گردیده محافظت موثري براي اپراتور فراهم 

نموده و در  سه طول750،1400  و 1800میلی متر و 

قابل ارائه می باشد.  قطر، 47 63 و 59 میلی متر 
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پوشش اتصاالت شلنگ هاي فشار باال یک وسیله ایمنی مناسب در محل اتصال شلنگ به یک کانکشن و یا 

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

یک طرف connection cover  تسمه قابل تنظیم آن را در موقعیت ایمن نگه داشته و در طرف دیگر 

تعدادي لوپ جهت ثابت کردن آن بر روي شلنگ و یا اضافه کردن Connection Cover هاي دیگر به 

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

 بهترین راه براي امنیت اتصال شلنگ به پمپ و پدالی و یا اتصاالت می باشد. نصب مناسب آن در مواقع پاره شدن 

شلنگ باعث جلوگیري از حرکت  شالقی شلنگ می شود. براي نصب  whip stop انتهاي شلنگ ها را از داخل 

حلقه آن عبورداد، کشیده و سفت نموده و در نهایت به وسیله حلقه هاي پالستیکی محکم می گردد.   
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از این محصول براى پاك کردن لباس هاى آغشته به روغن استفاده میشود.براى اینکار آن را با  نسبت 1 به    
10با آب  40درجه سانتیگراد مخلوط کنید و با برس به محل هاى روغنى شده لباس  بزنید وبراى  20دقیقه 

صبر کنید . اگر لباس بسیار کثیف است میتوانید در طول  20دقیقه با برس  محل هاى روغنى رو آغشته کنید 
سپس لباس را با آب ولرم بشویید و در مکانى خشک آویزان  کنید و اجازه دهید که لباس خودش خشک 

بشود  حداکثر دماى اتاق نباید از  60درجه سانتیگراد بیشتر باشد .ضمنا از فشار دادن یا چرخاندن لباس پرهیز 
کنید

14

 دستکش هاى محافظ و ضد آب تا فشار500  بار .این دستکش با 
داشتن  سطحى شنى و براق داراى سطح اصطکاکى باال براى در دست 

گرفتن  خوب تجهیزات است. دستکشهاى داخلى که به آسانى قابل 
میباشند براى راحتى بیشتر دست میباشد جدا شدن 

 این دستکش ها همچنین در برابر بریده شدن  ،  سایش ، پارگى و 
سوراخ  شدن با بهترین روشهاى تست  کنترل و تایید شده است.  بیرون 
این  دستکش یه مواد الستیکى نیتریل آغشته شده که باعث چسبندگى 

باالیى  میگردد که عمرآن در شرایط استاندارد مطابق با دستورالعمل 
سى اى  تا 3   سال  پیش بینى شده است. این دستکش ها در برابرسیال 

هیدرولیکى با فشار باال مقاومت نمیکنند
قابل عرضه در بسته هاى 12 عددى

 گریس پاك کن در
 حجم هاى 0.5 لیترى

 و 2.5 لیترى قابل
عرضه مى باشد
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هنگامی مورد استفاده قرار می گیردکه نیاز به

محافظت از تجهیزات حساس، ماشین آالت یا

افراد از آب واترجت و براده ها و رسوبات

برگشتی و..... باشد.
پرده هاي کاربردِي محافظ می توانند با هم ترکیب 

شوند و  یک دیوار محافظ با طول مورد

نظر را تشکیل دهند.
مقاوم  دربرابر واترجت   3000بار/ دبی 43

لیتر بر دقیقه/ نصب در فاصله 1.5 متري از

تجهیزات.
مقاوم  دربرابر واترجت 1100 بار/ دبی 100

لیتر بر دقیقه/ نصب در فاصله 2.3 متري از 
تجهیزات.

هر بخش پرده حدودا 152*250  سانتیمتر / 
60*97 اینچ مساحت دارد. و زمانی که 2 پرده به 

هم وصل شوند عرض آن 147 سانتیمتر /
57 اینچ می شود.
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