Personligt Beskyttelsesudstyr
Lysbuer / højtryksvandstråler
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Altid det rigtige sikkerhedsudstyr

Beskyttelse mod lysbuer og højtryksvandstråler

Arbejde på elektriske installationer?
Der er adskillige årsager til ulykker, f.eks. mangelfuldt udstyr, menneskelige fejl, manglende erfaring,
uagtsomhed fra tredjepart eller utilstrækkelig / ikke-eksisterende PPE. Den største risiko for personskade i
denne sammenhæng er en lysbuefejl. En lysbuefejl kan være ekstremt farlig:
Høj termisk energi, trykbølge og medfølgende fragmenter, højintensiv elektromagnetisk stråling, høj akustisk
belastning (bang), giftige gasser og partikler.

Arbejde med højtryksvandstråler?
Vandstråler under højt tryk har en farlig skæreeffekt. Hvis det rammer nogen, der ikke er ordentligt
beskyttet, kan kvæstelser være alvorlige eller endda dødelige. De anvendte rengøringsmidler og andre stoffer
i miljøet kan også komme i mindre sår, hvilket resulterer i arbejdsulykker med alvorlige konsekvenser.

Pas godt på dine medarbejdere
Med det rigtige personlige beskyttelsesudstyr (PPE) vil dine medarbejdere være i stand til sikkert at
mestre farlige situationer. Men selv det bedste udstyr er ikke godt, hvis folk ikke bærer det. Derfor spiller
bærekomfort en afgørende rolle sammen med pålidelige beskyttelsesegenskaber.

Det rigtige valg: Sikkert beskyttelsesudstyr, der er behageligt at have
på, giver opmærksomme og fokuserede medarbejdere.
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DEHNcare PPE beskytter mod skader ved lysbuefejl
Virksomheden er forpligtet til at foretage en risikovurdering i et elektroteknisk miljø. DGUVinformation 203-077, udstedt af den tyske lovbestemte ulykkesforsikring, hjælper dig med at
vælge det rigtige personlige beskyttelsesudstyr.

DEHNcare WJP giver beskyttelse, når du arbejder
med højtryksvandstråler
DGUV-regel 100-500 bestemmer, at vandbestandighed alene ikke længere er nok,
hvis vandtrykket er over 250 bar. I dette tilfælde skal der træffes passende yderligere
forholdsregler for at beskytte kroppen.

§§ Forsigtighedsansvar
Arbejdsgiveren skal vælge og levere testet personligt beskyttelsesudstyr (PPE), der passer til
de farer, der kan forventes for alle ansatte.

Du har ansvaret, så vær på den sikre side.
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DEHNcare
Lysbuesikkert PPE

Beskyttelsesbeklædning
Undgå skader
DEHNcare PPE til beskyttelse ved lysbuefejl tilbyder pålidelig
beskyttelse mod andengradsforbrænding som følge af en lysbuefejl.
Maksimal beskyttelse og overlegen komfort takket være den
åndbare læder- og neopren-materialeblanding. DEHNcare leverer
alle komponenter fra en kilde. Diverse certifikater og test giver dig
vished om, at du giver dine medarbejdere det bedst mulige udstyr.

DEHNcare APC beskyttelsesfrakke
 Frakke beskytter overkrop, hofter og ben helt ned til knæene
 Dobbelte størrelser giver fleksibilitet:
Frakke kan hænge ved stationerne og bruges af flere 			
medarbejdere
 Perfekt pasform, str. 48/50 – 64/66
 APC 2 ifølge IEC 61482-2:2018
 (Box test: 7 kA/ATPV: 33.1 cal/cm²)

DEHNcare APJ beskyttelsesjakke
 Jakke i kort sporty design
 Perfekt pasform, str. 46 - 58
 APC 2 ifølge IEC 61482-2:2018
(Box test: 7 kA/ATPV: 33.1 cal/cm²)
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DEHNcare APT beskyttelsesbukser
 Bukser med seler og bælte
 Knæpuder for ekstra komfort
 Perfekt pasform, str. 46 - 58
 APC 2 ifølge IEC 61482-2:2018
(Box test: 7 kA/ATPV: 29.21 cal/cm²)

DEHNcare APG/APG L handsker
med kort eller langt skaft
 For beskyttelse mod termiske og mekaniske skader
 Perfekt pasform med det specielle handskecut med skafter i 		
forskellig længde
 Bedst mulig komfort med blødt læder på indersiden af handsken
 Åndbart materiale minimerer kondens
 Perfekt pasform, str. 8 - 12
 APC 2 ifølge IEC 61482-2:2018
(Box test: 7 kA/ATPV: 32.8 cal/cm²)
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DEHNcare
Lysbuesikkert PPE

Beskyttelse af hoved og ansigt
Sikkerhed i det daglige arbejde - ansigtsvisir med aktiv
beskyttelse
DEHNcare APS T AS er i øjeblikket det klareste visir på markedet.
Med lystransmissionsklasse 0, sikrer det bedst muligt udsyn og er
permanent dugfrit.
 Fuldt udsyn med transparent hagebeskyttelse
 Dugfrit
 10-års levetid

Sikker når det bliver alvorligt
Avanceret konstruktionsteknologi beskytter mod varme i tilfælde af
lysbuefejl. Det ergonomisk formede beskyttelsesskjold giver også
mekanisk beskyttelse mod flyvende partikler - fra hagen til ørerne.
 Aktiv beskyttelse. En lysbuefejl fører til kontrolleret karbonisering,
hvormed visiret bliver mørkere
 Ridser påvirker ikke beskyttelsesgraden

Mere om ansigtsvisiret
de.hn/aa19fs
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DEHNcare APHO beskyttelseshætte
 3-zone beskyttelse for ansigt, ører og hals
 Bedre ventilation med det åbne hættesystem
 APC 2 ifølge IEC 61482-1-2:2007
(Box test: 7 kA/ATPV: 37.2 cal/cm²)

Vil du gerne afprøve ansigtsvisiret
eller beskyttelseshætten?
kontakt DESITEKA/S for en fremvisning!
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DEHNcare WJP

Beskyttelsesbeklædning mod
højtryksvandstråler
Ofte bæres der ingen eller forkert beskyttelsesbeklædning, når der
arbejdes med højtryksvandstråler. Sørg for, at dine medarbejdere
bærer passende PPE, der er testet og certificeret til formålet.
DEHNcare WJP-beskyttelsesbeklædning har den ekstra fordel at
være ekstremt behagelig at have på.

Beskyttelsesoverall, basis
 Sikker op til 750 bar i overensstemmelse med testprincip
GS-IFA-P15 (flat-jet nozzle)
 Skridsikkert materiale på knæene
 Åndbar
 Vandtæt
 Letvægt - kun 1.6 kg
 Kan maskinvaskes op til 60 grader
Kan kemisk renses
 Perfekt pasform, str. S - 3XXL
 Kemisk beskyttelse, type 6 ifølge EN 13034
 Certificering er på vej
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Beskyttelsesoverall, avanceret
 Sikker op til 1,000 bar i overensstemmelse med testprincip
GS-IFA-P15 (flat-jet nozzle)
 Certificeret ifølge PPE direktivet (EU) 2016/425
 Åndbar
 Vandtæt
 Letvægt kun 2.3 kg
 Kan maskinvaskes op til 60 grader
Kan kemisk renses
 Perfekt pasform, str. S - 3XXL
 Kemisk beskyttelse, type 6 ifølge EN 13034
 Med hætte og snøre i taljen
 Ekstra mekanisk beskttelse med arm- og benbeskyttere
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Nyt tilbehør til DEHNcare WJP
Beskyttelse fra hoved til fod
Hænder og fødder er mest udsatte
I henhold til ulykkesstatistikker er hænder og fødder de områder af kroppen, der hyppigst skades i ulykker.
Den eksisterende fodbeskyttelse og den helt nye håndbeskyttelse kompletterer DEHN PPE til beskyttelse mod
højtryksvandstråler

DEHNcare WJP fodbeskyttelse
Sok med høj ydeevne! Beskytter fødderne ved rengøring med tryk
op til 1000 bar: Den meget modstandsdygtige bomuldsstrømpe
med et trelags laminat er den grundlæggende beskyttelse mod
højtryksvandstråler.
Strømpen bæres med en sikkerhedsstøvle med ståltåhætte.
 Optimal beskyttelse af tæer, vrist og skinneben op til 1000 bar
(i kombination med en S5 sikkerhedsstøvle)
 Testet ifølge testprincip GS-IFA-P15
(flat-jet nozzle)
 Beskyttelsessok med den beste bærekomfort
 Perfekt pasform i fire størrelser:
39/40; 41/42; 43/44; 45/46
 Certificering på vej
 Vaskbare
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DEHNcare WJP håndbeskyttelse
Sofistikeret handskedesign giver en høj grad af beskyttelse og
overlegen komfort. Den beskyttende handske er lavet af det samme
innovative multi-lags laminat, der bruges i vores beskyttelsesoverall.
 Sikker op til 1000 bar ifølge testprincip GS-IFA-P15
(flat-jet nozzle)
 Håndflade: skridsikkert materialel
 Håndryg: Ekstra forstærkning af tekstilet til beskyttelse mod 		
mekaniske risici ved arbejde med højtryksvandstråler
 Kan maskinvaskes op til 60 grader, kan kemisk renses
 Perfekt pasform, str. 9-13
 Karabiner til fæstning af handsker på beskyttelsesoverall
 Kemisk beskyttelse type 6 ifølge EN 13034
 Certificering på vej

DEHNcare WJP hovedbeskyttelsessæt
 All-round beskyttelse for hoved, ansigt og ører
 Beskytter mod spray, snavs og små flyvende genstande
 Beskytter mod støj
 Består af beskyttelseshjelm (hvid), ansigtsvisir og
og høreværn
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Overspændingsbeskyttelse
Lynbeskyttelse
Sikkerhedsudstyr
DEHN beskytter.

DESITEK A/S

Sunekær 8
5471 Søndersø
Danmark

Tlf. +45 63 89 32 10
desitek@desitek.dk
www.desitek.dk

Vi forbeholder os ret til at lave tekniske ændringer. Vi tager intet ansvar for trykfejl eller andre fejl.
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