
Mbrojtje koke dhe fytyre për 
punëtorë elektrik

Sepse çdo jetë ka një qëllim...

Helmeta për Punëtorë Elektrik, Vizorë për Mbrojtje nga 
Shkëndijat, Shtrojë të Brendshme & Kufje

MSA merret me industrinë e mbrojtjes së kokës për mbi 50 vite dhe sot është lider botëror me mbi 120 milion helmeta 

industriale të shitura. Për punëtorë elektrik MSA prodhon helmeta, vizorë dhe aksesorë për tu mbrojtur nga shkëndijat 

elektrike dhe për të siguruar izolimin kur jeni në kontak me tela nën tension. Kjo broshurë i përshkruan normat përkatëse 

dhe i përmbanë zgjidhjet e MSA të dizajnuara për këtë aplikim sfidues.

Sistemi i helmetave V-Gard me Vizor 
kundër shkëndijave të integruar,

mund ta shihni videon tani:

R I S I



Standardet dhe Testimet

Rreziqet nga shkëndijat elektrike përfshijnë temperaturat e larta, copëza të rëna dhe rreza�m të fuqishëm. Pajisje të Mbrojtjes 
Personale (PMP) të duhura janë kri�ke edhe pse nuk ka standard të përbashkët botërorë për mbrojtje nga rreziqet e shkëndijave 
elektrike.
Standardet e EN kërkojnë që vizorët e punëtorëve elektrik të mbrojnë fytyrën nga shkëndijat elektrike dhe gjithashtu helmetat 
e punëtorëve elektrik janë testuar për të siguruar izolimin kur janë në kontakt me tela nën tension. Standardet e tashme të EN 
për mbrojtje nga shkëndijat elektrike fokusohen mbi fytyrën dhe nuk përfshijnë helmetën. MSA ofron mbrojtje për fytyrën dhe kokën të 
cer�fikuar me të gjitha standardet përkatëse të EN. Pajisjet duhet të zgjedhen sipas vlerësimit individual të rrezikut. Ku�et le�RIGHT mund të 
shtohen në kombinimin e vizorëve kur të nevojiten. Shtrojat e brendshme opsionale të MSA-së ofrojnë mbrojtje kundër të �oh�t, zjarrit dhe 
shkëndijave elektrike.

440 V AC është një kërkesë opsionale për standardet EN 397 për helmeta. 

Paramendohet që të ofrojë mbrojtje përdoruesit për kontakt të shkurtër 

aksidental me tela nën tension. Testi i rrjedhjes bëhet nën 3 kushte të ndryshme. 

Voltazhi që përdoret për këtë test është 1200 V AC.1000 V AC nga 

EN 50365. Helmeta të izoluara për përdorim në instalime në voltazh të ulët. 

Ky test opsional siguron mbrojtje të besueshme nga shoku elektrik deri në 

Standardet të EN për Helmeta

1000 V AC ose 1500 V DC. Voltazhi i përdorur në këtë test është 10 000 V. 

Helmetat e aprovuara me EN 50365 duhet të shënohen me simbolin trekëndësh 

dhe me “Electrician class 0” brenda mburojës. Helmetat e punëtorëve elektrik 

kanë këto shënime të gdhendura në mesin e brendisë së mburojës.

Standardet të EN për Vizorë

Shënimi “8” i EN166 specifikon vizorët dhe kornizat të cilat mbrojnë nga 

shkëndijat elektrike të qarqeve të hapura në maksimum 12 kA, 380-400 V, 

50Hz nominale në maksimum 1 sekond. Kërkesat janë: pa metal, mbulim të 

definuar të fytyrës, trashësi të vizorëve minimum 1.4mm me numrin e 

shkallëzimit 2-1,2 ose 2C-1,2. Këto specifikime janë nxjerrur nga një seri 

testimesh duke i përdorur këto parametra. Vizorët e certifikuar sot nuk janë 

testuar në shkëndija elektrike.

MSA ofron 5 lloje të vizorëve me këtë certifikim dhe shënim. Të gjitha kornizat 

e e vizorëve të MSA janë aprovuar për kombinim. Në këtë broshurë mund të 

gjeni kornizat që mbërthehen në helmeta. Gjinden më shumë versione të 

kornizave p.sh. universal per helmeta të tjera.

GS-ET-29 “Kërkesat shtesë për testim dhe certifikim të mburojave të fytyrës 

për punime elektrike” e publikuar për herë të parë në 2010 nga DGUV gjerman. 

Ky është testimi “Shkëndijë-në-Kuti” me parametra 400 V; 50 ose 60 Hz për 

500ms dhe ka 2 klasa:
3Klasa 1: 4 kA, 135kJ/m
3Klasa 2: 7 kA, 423kJ/m

Dallimi kryesorë nga EN166 “8” është që secili vizorë do të testohet në shkëndija 

të vërteta elektrike. Matet temperatura mbrapa vizorit tek zona e syve, gojës 

dhe mjekrës së kokës testuese – maksimum i temperaturave të sigurta jepen, 

në mënyrë që të sigurohet se përdoruesi nuk do të lëndohet. Ju lutem kontrolloni 

faqen e MSA për video mbi testimin e shkëndijave elektrike GS-ET-29. MSA 

gjithashtu simulon shkëndija që ndodhin anash (që normalisht nuk kërkohet nga 

GS-ET-29), duke përdorur kushtet GS-ET-29, kufjet leftRIGHT janë vendosur dhe 

testuar, dhe kanë kaluar klasën 1.

Standardet e Tjera të Mbrojtjes nga Shkëndijat Elektrike – NUK aplikohen në helmeta dhe vizorë

VDE 0680 “PMP, Pajisjet mbrojtëse dhe mjetet për punime në sistemet e 

elektrizuara deri në 1000 V” është një standard i vjetër Gjerman që përdor 

1000V shenjën e trekëndëshit të dyfishtë. Sot është valide vetem për pajisje 

izoluese si shiriti vet-ngjitës, mbulesa të veçanta, etj. por jo për vizorë.

EN 61482-1-2. “Punimi nën tension – Rrobat mbrojtëse kundër rreziqeve 

termike dhe të shkëndijave elektrike” është i nevojshëm vetëm për rroba. Për 

një metodë testimi të ngjashme (testi i drejtuar i kutisë së shkëndijave) për 

vizorë ju lutem shikoni GS-ET-29.

Standardet për Shtrojën e brendshme

ASTM F 1959/F 1959M-06

Kjo përfshinë metoda të testimit për të përcaktuar shkallën e shkëndijës elektrike të materialeve të rrobave. Shtrojat V-Gard Supreme ofrojnë mbrojtje për një Vlerë 
2të Performancës Termike të Shkëndijës prej 8 cal/cm , testimi është performuar nga Kinectrics, Kanadë, raporti 1108P33/1106P17.



Zgjidhje Komplete – Helmeta Superiore me Vizor të Integruar

V-Gard 950 ofron mbrojtje të plotë të kokës dhe fytyrës për aplikime elektrike. 

Shumë punëtorë dhe oficerë të sigurisë nga kompani të ndryshme të energjisë në Europë 

kanë mbështetur zhvillimin e V-Gard 950. Dizajni kompakt, mekanizmi unik i vizorit dhe 

mbrojtëset inovative të veshëve nga shkëndijat janë rezultat direkt i nevojave të 

punëtorëve elektrik. Sistemi V-Gard 950 i helmetës është zgjidhja më e mirë dhe më e 

kompletuar që kemi sot.

Përfitimet e përdoruesit

Balancim i Përkryer & 

Rehati e Lartë Gjatë Veshjes

Mbrojtje nga shkëndijat 

elektrike

Lehtësi në përdorim

Dizajn Modern dhe i 

Modifikueshëm

Kosto e përshtatshme

Aksesorët

Nga veçoritë e V-Gard 950

Stabilitet dhe balancim i veshjes 
Helmeta më e lehtë e punëtorëve elektrik në treg
Jastëk i rehatshëm në qafë, rripa të ulët përgjatë qafës
Fushë shikimi e gjerë me shtresë kundër mjegullimit ne të dyja anët e vizorit
Shirit të mjekrës me 4 pika, për stabilitet të ngritur
Shirit i zëvendësueshëm për absorbimin e djersës
Vizori lejon hapsirë për përdorimin e syzeve

Mbron nga shkëndija elektrike 4 kA (GS-ET-29 klasa 1)
Mbulim i mirë i fytyrës
Parandalim i djegjes së zones së veshëve nëpërmjet mbulueseve të veshëve opsionale të cilat janë zjarr-duruese dhe rezistuese të 
shkëndijave elektrike
Mbrojtje e ngritur e qafës me shiritin e mjekrës opsional kundër shkëndijave 

Rregullatorë i përshtatshëm Fas-Trac III i cili mund të përdoret edhe me dorëza
2 pozita të vizorit, (lart ose komplet poshtë)
Mbrojtje e dëgjimit ose mbulueset e veshëve, mund të ngjiten lehtësisht në helmetë
Mbulueset e veshëve mund të palosen kur nuk janë duke u përdorur
Dorëzohet në një çantë tekstili e cila mund të varet lehtësisht afër zones së punës

Dizajn dinamik dhe me profil të ulët të mburojës
6 ngjyra të mundshme të mburojës e bardhë, verdhë, kuqe, gjelbër, kaltër, portokalli
Ngjitëse reflektive për shikueshmëri 360°, ditën dhe natën
Mbajtëse të bexhit që përfshin ID kartat e punëtorëve
Shtypje me ngjyra të kualitetit të lartë në të gjitha anët e helmetës

Një helmetë mund të konvertohet për aplikime të tjera, vizori mund të zëvendësohet me syze
Mburojë e trashë dhe e fortë ABS
Vizor premium kundër gërvishtjes
Jetëgjatësia e helmetës: 3 vjet në depo + 5 vjet përdorim
Vizori mund të zëvendësohet pa ndonjë vegël

Një kupë opsionale për mjekër mund ti shtohet shiritit
Mbrojtje e dëgjimit, shtrojë të brendshme, jastëk ftohës, ngjitëse individuale të emërtimit dhe aksesorë të tjerë

Vizori dhe mbulojat e veshëve lart Shiriti standard i mjekrës me 4 pika, kupa e 
mjekrës është opsionale

Jastëku dhe doreza e pështatshme FasTrac III Shtroja e brendshme opsionale kundër 
shkëndijave mund të vishet brenda

Ju nevojiten më shumë detaje?

Në faqen tonë ju mund të gjeni: V-Gard 950 Video, të Dhëna Teknike, Përshkrime të Linjës V-Gard, etj.



Helmeta V-Gard me mburojë fytyre të integruar
Përshkrimi

Përshkrimi

Ngjyra e mburojës Nr. i pjesës Aprovimet

Zgjidhja e plotë përfshinë:
V-gard 950 e paventiluar
Dorezë me 6 pika Fas-Trac III me shirit për 
djersë premium
Vizor kundër shkëndijave i integruar
Shirit për mjekër me 4 pika
Çantë mbajtëse

Bardhë

Verdhë

Kuq

Gjelbër

Kaltër

Portokalli

Helmeta:
-EN397:2012, -30°, izolim elektrik 44V AC Deformim 
Lateral (DL) Metal i shkrirë (MSh)
-EN 50365, klasa elektrike 0 voltazhi nominal deri në 
1000 V AC dhe 1500 V DC
-EN 13463-1:2001, ATEX ne zona të rrezikshme 
1, 2, 20, 21, 22

Vizori:
EN166:2001, e shënuar 2C-1,2 1 BT 8-1-0 9 KN
GS-ET-29 klasa 1 (4 kA)
En 170:2002, Filtera UV

GVF1A-80A0000-000

GVF2A-80A0000-000

GVF3A-80A0000-000

GVF4A-80A0000-000

GVF5A-80A0000-000

GVF6A-80A0000-000

Mundësitë e helmetave

Numri i pjesës kur 
bashkangjitet me 
helmetën (bashkangji-
tni numrin e duhur) 

Nr. i pjesës Aprovimet

Mbuloja të veshëve kundër Shkëndijave

Ngjitëse të hirta - set nga 5

Ngjitëse të kuqe - set nga 5

Mbajtës i bexhit me tregues për llambë ballore

Kupë e mjekrës për V-Gard 900, shirit i mjekrës 

me 4 pika

GVFxA-xxxxxxG-xxx

GVFxA-xxxxxEx-xxx

GVFxA-xxxxxFx-xxx

GVFxA-xxxx5xx-xxx

GVFxA-9xxxxxx-xxx

GA90033

GA90036

GA90037

Vetëm gjatë procesit 
të prodhimit

GA90040

Rrezistente ndaj Shkëndijave: GS-ET-29 klasa 1(4 kA)
Antistatik EN 13463-1:2001

I kalon vlerat e reflektimit të materialeve të EN 12899-1:2007 
Pjesë e testimit GS-ET-29 klasa 1 (4 kA)
E testuar me V-Gard 950

Pjesë e testimit GS-ET-29 klasa 1 (4 kA)

Pjesë e testimit GS-ET-29 klasa 1 (4 kA)

Pjesët rezervë
Përshkrimi Nr. i pjesës Aprovimet

Kapësja me 6 pika Fas-Track III V-Gard 900 me rregullatorë dhe 
shirit për djersë që mund të ndërrohet dhe lahet

Shirit për djersë Fas-Track III (10 copë)

Shirit i mjekrës V-Gard 900 me 4 pika

Mburojë fytyre V-Gard 950 me shina lidhëse

Qantë për mbajtje

GA90041

10153518

GA90038

GA90034

GA90039

E testuar me V-Gard 950/930
Pjesë e testimit GS-ET-29 klasa 1 (4 kA)

Për shtroja dhe kufje të certifikuara ju lutem shikoni faqen 7/8 ose konsultohuni me katalogun e V-Gard

Mbron helmetën kur nuk përdoret

EN166:2001, 2C-1,2 1 BT 8-1-0 9 KN
GS-ET-29 klasa 1 (4 kA)
EN170:2002, Filterë UV

E testuar me V-Gard 950

Informata rreth porosisë - V-Gard 950



Set për Punëtorët Elektrik me Vizor të jashtëm

Pajisje Premium e Punëtorëve Elektrik EN166 & GS-ET-29 klasa 2 (7 kA)

Një ndër setet, GS-ET-29 të klasës 2 për shkëndija elektrike, më kompakte!

Pjesët janë të paketuara. Një set ideal për aplikime ku kërkohet mbrojtje nga shkëndijat elektrike, veçanërishit në hapsira të mbyllura.

-Helmeta V-Gard e bardhë me kapëse me rregullatorë Fas-Track III, shirit për djersë i zëvendësueshëm (EN 397 440 V AC dhe 

EN 50365, pjesë e testimit GS-ET-29 klasa 2, të vizorëve)

-Kornizë V-Gard (EN 166: 389 BT; pjesë e testimit GS-ET-29 klasa 2, të vizorëve)

-Vizor Premium i Punëtorëve Elektrik – V-Gard për shkëndija elektrike e cila përshtatet me kufjet, dhe me mbrojtëse të mjekrës 

që hiqet (EN166 & GS-ET-29 klasa 2, EN166 2C-1,2 1 B 8 – 2 – 0 3)

Nr. i pjesës Përshkrimi

GV91D-0029000-000 Pajisje Premium e Punëtorëve Elektrik EN166 & GS-ET-29 klasa 2

Seti i MSA për shkëndija para testimit “Shkëndijë-në-kuti” 7 kA Shkëndijë elektrike 7 kA Kalimi i certifikimit GS-ET-29 klasa 2 – 7 kA. Kombinimi kokë 
dhe fytyrë mbron përdoruesin

Hulumtoni online videot tona 

të testimit për shkëndija duke 

përdorur kodin QR

Pajisjet bazike për punëtorët elektrik EN 166

Pjesët janë të paketuara. Ideale për aplikim me rrezik të limituar për shkëndija elektrike.

Helmeta, V-Gard e bardhë me kapëse me buton, shirit për djersë PVC (EN 397 440 V AC dhe EN 50365)

Korniza V-Gard (EN166:389 BT)

Vizori bazik – shtresë vizori V-Gard, 203x432x1,5mm (En 166 2C-1,2 1B 389)

Nr. i pjesës Përshkrimi

GV11A-0024000-000 Pajisje Bazike për Punëtorë Elektrik



Modifikoni Helmetën dhe Vizorin e jashtëm tuaj

Modelet e helmetave

Helmeta Premium e Punëtorëve Elektrik – V-Gard 500 dhe V-gard 520

- Helmeta pa ajrosje V-Gard 500/520 për punëtorë elektrik e aprovuar me EN 397 440 V AC dhe EN 50365, 1000V
- Helmeta V-Gard 500 me majë standarde
- Helmeta V-Gard 520 pa majë për hapësira të ngushta dhe për të mos penguar shikimin lartë gjatë punës në lartësi.
- Simboli trekëndësh EN 50365 është i shënuar në të dyja mburojat
- Mburojë e helmetës ABS është e stabilizuar për UV dhe ofron një rezistencë të mirë ndaj gërvishtjeve
- Ofron mbrojtje nga shembjet
- Drejtuese e rrjedhës së shiut për punë në mot të keq
- Mbërthyese standarde dhe formë ideale për të montuar vizor dhe/ose kufje të MSA
- Shirita të mjekrës opsionale me 2-3 pika dhe me 4 pika për V-Gard 520
- E testuar kundër statikut për ambiente ATEX
- Deri në 9 ngjyra: e bardhë, verdhë, kuqe, kaltër, gjelbër, portokalli + hirtë, zezë (vetëm për V-Gard 500), portokalli me shikueshmëri të lartë 
(vetëm V-Gard 520)
- Opsionale: mbajtëse bexhi në pjesën ballore, shtypje me ngjyra në të gjitha anët e helmetës, ngjitëse me emra individual, ngjitëse reflektive
- Jetëgjatësia: 3 vjet në depo + 5 vjet përdorim; MSA dorëzon ngjitës për të shënuar datën e përdorimit të parë dhe ato ngjiten brenda helmetës

- Helmeta e punëtorëve elektrik V-Gard 200 është e aprovuar me EN 397 440 V AC dhe EN 50365, 1000 V
- Shenja trekëndësh EN 50365 është e shënuar brenda helmetës
- Mburojë e helmetës ABS e stabilizuar për UV dhe ofron një rezistencë të mirë ndaj gërvishtjeve
- E lehtë, dizajn modern
- Majë e shkurtër për të penguar sa më pak shikimin lart
- Drejtuese e limituar e shiut
- Mbërthyese standarde dhe formë ideale për të shtuar vizor dhe/ose kufje të MSA
- Shirita të mjekrës opsional me 2 – 3 pika
- E testuar kundër statikut për ambiente ATEX
- Deri ne 6 ngjyra: e bardhë, verdhë, kuqe, kaltër, gjelbër, portokalli
- Opsionale: mbajtëse bexhi në pjesën ballore, shtypje me ngjyra në të gjitha anët e helmetës, ngjitëse me emra individual, ngjitëse reflektive
- Jetëgjatësia: 3 vjet në depo + 5 vjet përdorim; MSA dorëzon ngjitës për të shënuar datën e përdorimit të parë dhe ato ngjiten brenda helmetës

OSE

OSE

Helmetë Moderne e Punëtorëve Elektrik – V-Gard 200

Helmetë Bazike e Punëtorëve Elektrik – V-Gard

- Helmeta bazike V-Gard është e aprovuar për EN 397 440 V AC dhe EN 50365, 1000 V
- Shenja trekëndësh EN 50365 është e shënuar brenda helmetës
- Mburojë e helmetës e besueshme, e standardizuar për UV HDPE
- Mbërthyese standarde dhe formë ideale për të shtuar vizor dhe/ose kufje të MSA
- Shirita të mjekrës opsional me 2 – 3 pika
- E testuar kundër statikut për ambiente ATEX
- Deri ne 6 ngjyra: e bardhë, verdhë, kuqe, kaltër, gjelbër, portokalli
- Opsionale: mbajtëse bexhi në pjesën ballore, shtypje me ngjyra në të gjitha anët e helmetës, ngjitëse me emra individual, ngjitës reflektive
- Jetëgjatësia: 2 vjet në depo + 4 vjet përdorim; MSA dorëzon ngjitës për të shënuar datën e përdorimit të parë dhe ato ngjiten brenda helmetës

Kapëse e Helmetave me Rregullatorë Fas-Trac III (për të gjitha llojet e helmetave)

- Rrotë e madhe që lejon regullimin e shpejtë edhe duke veshur dorëza
- Me rripa mbi kokë nga poliesteri i thurur, ofrojnë rehati dhe absorbim konstant të shokut
- Shiriti i ulët i qafës ofron stabilitet të lartë
- Pjesë e mbrapme inovative: e butë dhe me qarkullim të ajrit të përmirësuar
- 3 shkallë rregullimi të lartësisë së qafës
- Shirit për absorbimin e djerësve premium, i zëvendësueshëm dhe mund të lahet (Përndryshe e qepur në PVC që pastrohet)



Kornizat dhe Vizorët Aksesorët

Korniza e vizorit GS-ET-29 klasa 2 (7 kA) & EN 166 “8” Mbrojtëset e mjekrës

- Korniza V-Gard është e dizajnuar që ti përshtatet të gjitha llojeve të vizorëve 
të MSA
- Vetëm një klikim për tu përshtatur në mberthyeset standarde të mburojës së 
helmetës
- Mund të përdoret me ose pa kufje
- E fortë dhe e qëndrueshme kundër goditjeve dhe temperaturave të larta 
EN166 “BT”, e shënuar”8” & “9” për shkëndija elektrike dhe metale të shkrira;
 Pjesë e testimit GS-ET-29 klasa 2 (7 kA) të vizorëve
- Foma e lakuar lejon pastrimin e lehtë pasi ndotjet rrëshqasin lehtësisht prej saj.

Mbrojtëse e mjekrës që mund 
të hiqet
Përmban shtresa unike që zgjaten 
dhe lejojnë fleksibilitet të lartë të 
lëvizjeve të kokës.
-kompakte për hapsira të ngushta
-GS-ET-29 klasa 2 (7 kA) & En 
166 389 BT
Mrojtësja standarde e mjekrës 
është kompakte dhe e lehtë

Vizor Premium për punëtorë elektrik GS-ET-29 klasa 2 (7 kA) & EN 166 “8” Kufjet leftRIGHT

- E modeluar me një përzierje të polikarboneve, nano grimcave dhe përzierjeve 
dhe ngyrave të tjera të patentuara.
- Mbrojtje e lartë nga shkëndijat elektrike, nxehtësisë së lartë, rënies së 
materialit dhe rrezatimit UV
- Certifikimet: GS-ET-29 klasa 2 (7 kA), EN 166, EN 170, PMP e kategorisë 3, 
ka shenjën e dyfishte të trekëndëshave 1000 V
- Ngjyrë e gjelbërt shumë e zbehtë që sipas GS-ET-29 lejon kalimin më të 
madh të dritës dhe lejon dallimin më të lartë të ngjyrave
- E rregulluar optikisht në mënyrë që të japë pamje të pastër dhe të ulë lodhjen 
gjatë përdorimit
- Mbulim i mirë i fytyrës dhe dizajni më kompakt
- Shtresë kundër mjegullimit
- 2 versione të vizorëve: e përshtatshme për kufje ose me mbrojtjte të zgjatur 
të veshëve
- Mbrojtje e mjekrës e certifikuar në kombinim me mbrojtjen e qafës e cila 
mund të hiqet

- Vetëm një klikim për ti montuar në 
mbërthyesen e helmetës
- Kufje unike të dizajnuara duke 
marrur parasyshë dallimet anatomike 
të individëve
- Kupa individuale, e majtë dhe e 
djathtë për mbrojtjen më të 
rehatshme në treg
- 3 pozita të ndryshme të vendosjes
- 4 Ngjyra: kaltër, bardhë, verdhë, zezë
Në laboratorin GS-ET-29, testimet 
janë përformuar duke simuluar që 
shkëndijat elektrike kanë ndodhur 
anash: leftRIGHT i ka kaluar këto 
testime së bashku me pajisjet tjera 
të MSA

OSE

OSE

Vizor Moderne për punëtorë elektrik GS-ET-29 klasa 1 (4 kA) & EN 166 “8”

Shtrojat e brendshme

Vizor Bazik për punëtorë elektrik EN 166 “8”

- E përbërë nga polikarbon 2.5 mm i trashë
- Mbrojtje e lartë nga shkëndijat elektrike, nxehtësisë së lartë, rënies së 
materialit dhe rrezatimit UV
- Duron goditjet EN 199 “B” në temperatura ekstreme “T”; shkëndija elektrike, 
metal të shkrirë EN 166 “8” & “9” dhe GS-ET-29 klasa 1
- E rregulluar optikisht në mënyrë që të japë pamje të pastër dhe të ulë lodhjen 
gjatë përdorimit
- Shtresa premium kundër mjegullimit dhe kundër gërvishtjeve e aprovuar me 
EN 166 “KN” në të dyja anët
- Dy versione: standard dhe mbulim i zgjatur
- Me formë ergonomike që përshtatet me helmetën dhe kufjet e montuara

- Shtroja V-Gard Supreme përmbajnë 
shtresa të shumta për ngrohtësi 
superiore, zjarr dhe shkëndijë-durues, 
kundër ujit për kushte të ftohta 
veprimi
- Lehtë i shtohet kapëses së helmetës 
dhe ofron stabilitet dhe pozitë të 
duhur
-  Mbyllje me grep dhe nyje në qafë 
që mund të përshtatet
- Xhep i integruar në mënyrë që të 
vendoset një paketë ngrohëse për 
ngrohje më të mirë
Shtroja Supreme: përmban 
mbuluese të veshëve të cilat palosen 
deri te ngjitëset prapa kur përdoren 
me kufje
Pjesa e Shtrojës Supreme 2: me 
një zingjir të fortë mundeni që 
lehtësisht ta heqni apo vendosni 
pjesën e poshtme ndërkohë që pjesa 
e sipërme qëndron në helmetë.

- Mbrojtje e lartë nga goditjet, shkëndijat elektrike, nxehtësisë së lartë dhe 
rrezatimit UV
- Shtresa të besueshme por edhe ekonomike te polikarbonit 1.5 mm
- Anët e vizorit janë të konturuara që ti përshaten me mirë fytyrës dhe të ketë
më shumë rezistencë
- Dy versione përdorin lyerje premium të të dyja anëve kundër 
mjegullimit/gërvishtjeve, e certifikuar EN166 “KN”, dhe ofron rehati, siguri dhe 
jetëgjatësi të lartë
- Me formë ergonomike që i përshtatet me helmetën dhe kufjet e montuara
Version i veçantë i vizorit është i gatshëm në mënyrë që të përshtatet me 
mbrojtëset e mjekrës V-Gard



Informata rreth porosisë - Helmetë dhe Vizor

Helmetat

Kornizat dhe Vizorët V-Gard

Akcesorët

Përshkrimi Nr. i pjesës Aprovimet

Përshkrimi Nr. i pjesës Aprovimet

Përshkrimi Nr. i pjesës Aprovimet

Për të gjitha:
 EN397= -30°C; Izolim Elektrik “440V AC”
 EN50365: 1000 V
 Pjesë e testimeve të vizorit GS-ET-29 klasa 
1+2 (Përveç V-Gard 200)
Antistatic EN13463, ATEX zona me rrezik 
1, 2, 20, 21, 22
Për V-Gard 500/520/200:
Deformim Lateral "LD"

Helmeta Premium për Puntorë Elektrik: V-Gard 500 pa ajrosje, e bardhë, 
Fas-Trac III, Shirit për djersë Premium

Helmeta Premium për Puntorë Elektrik pa Majë: V-Gard 520, e bardhë, 
Fas-Trac III, Shirit për djersë Premium

Helmeta Moderne për Puntorë Elektrik: V-Gard 200, e bardhë, Fas-Trac III, 
Shirit për djersë Premium

Helmeta Bazike për Puntorë Elektrik: V-Gard, e bardhë, Fas-Trac III, Shirit për 
djersë Premium

GV519-0000000

GV919-0000000

GV719-0000000

GV119-0000000

Për ngjyra tjera të helmetës, ose lloje të tjera të shiritëve për djersë ju lutem shikoni broshurën V-Gard

*Për përshtatje me mbrojtësen e mjekrës

Kornizë V-Gard Standard HDPE për helmeta me mbërthyes 10121266
E testuar e me vizorët dhe helmetat që i kalojnë testet 
EN 166 389 BT & Pjesë të GS-ET-29 klasa 1+2

Vizorë V-Gard Premium për Puntorë Elektrik (Ju lutem porositni gjithashtu 
Mbrojtësen e mjekrës 10115828)
-Certifikimet: GS-ET-29 klasa 2 (7 kA), EN 166, EN 170, PMP kategoria 3
-E shënuar: EN166 2C-1.2 MSA 1 B 8-2-0 3 CE 1883, trekëndësh i dyfishtë 
1000 V
-203x438x1.7 mm (mbrojtësja e mjekrës: shton 75 mm në lartësi)
E përshtatshme me kufje
Me mbrojtje të shtuar të veshëve (NUK është e përshtatshme me kufje)

10163457*

10163456*

Vizorë V-Gard Modern AF/AS për Puntorë Elektrik
E certifikuar EN166 & shënuar 2C-1,2 1BT 389 KN;
E testuar por jo e shënuar: GS-ET-29 klasa 1 (4 kA)
235x432x2.5 mm
264x432x2.5 mm

10115844

10115853

Vizorë Shtresë V-Gard Bazik për Puntorë Elektrik
E certifikuar EN166 & shënuar 2C-1,2 1BT 389
203x432x1.5 mm

Vizorë Shtresë V-Gard Bazik AF/AS për Puntorë Elektrik
E certifikuar EN166 & shënuar 2C-1,2 1BT 389 KN
203x432x1.5 mm (mbrojtësja e mjekrës: shton 75 mm në lartësi)

10115840

10154949

10154950*

Mbrojtëse Standard e Mjekrës 75 mm lartësi
Mbrojtëse që hiqet e Mjekrës 45 - 75 mm lartësi

Kufje leftRIGHT e verdhë, Zbutje Mesatare

Shtroja V-Gard Supreme e zgjatur, 3 shtresa; Rrezistente ndaj shkëndijave, 
zjarrit dhe ujit; me hapje për kufje (set me 3)

Shtroja V-Gard Supreme e zgjatur, 3 shtresa; Rrezistente ndaj shkëndijave, 
zjarrit dhe ujit; me hapje për kufje (set me 3)

10115827

10115828

10087428

10118425

10118427

E testuar me vizorë:
Pjesë e testimit EN 166 389 BT
Pjesë e testimit EN 166 389 BT & GS-ET-29 klasa 1+2

EN352 SNR 28dB (H=29, M=25, L=17 dB)
Testuar me vizor dhe ka kaluar GS-ET-29 klasa 1

Vlerë të Performancës Termike të Shkëndijës prej 
28 cal/cm : ASTM F 1959/F 1959M-06;

Zjarr-durueshmëri ISO EN 14116: 2008;
Rrezistencë nga uji të shkallës 3 AATCC 22-2010 JTC

Për kornizat e tjera (Temperatura të Larta ose Universale), kufje tjera dhe shtroja të tjera ju lutem shikoni broshurën V-Gard

MSA ofron lloje të ndryshme të 
zgjidhjeve për Mbrojtje nga Rënia 
duke përfshirë set rripash të 
aprovuara kundër Shkëndijave 
Elektrike. Ju lutem vizitoni faqen 
tonë:

Adresa: Kompleksi Industrial TEKNIKU

Fsh.Lug Bunar,  50000 Gjakove

NRB:     70119037

NRF:     600094932                                                                                     

Tel.       0390 326 497

Mob.     044 122 927, 044 129 214

e-mail:  info@tekniku.net; tekniku@yahoo.com

htpp:    www.tekniku.net
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