ZENITH X PL CE
FI

TEKNISET TIEDOT
MATERIAALI

ULKOKUORI:
Korkeatiheyksinen
polypropyleeni
SISÄKUORI:
Korkeatiheyksinen paisutettu
polystyreeni
OTSAPANTA:
Pehmeä PA-nylon

KOKO

Yleiskäyttöinen säädettävä
52–63 cm

VAKIO

EN 12492

WHE00079-201
WHITE

WHE00079-202
YELLOW

WHE00079-203
ORANGE

WHE00079-204
RED

WHE00079-210
BLACK

WHE00079-214
PINK

KÄYTTÖLÄMPÖTILA
-20°C / +35°C

PAINO
480 g

KATEGORIA
II

TEKNOLOGIAT
POLYPROPYLEENI HD ULKOKUORI
Kevyt ulkokuori, jonka suorituskyky on eksponentiaalisesti
parempi. Loistaa iskunvaimennuksessa, erityisesti matalissa
lämpötiloissa (-30 ºC). Kellastumisen ja kulumisen kestävä.

TUULETUSKANAVAT
Kypärään on suunniteltu 8 ilmanottoaukkoa, jotka maksimoivat
sisäisen ilmavirran ulosvirtauskanavien läpi tuottaen kypärälle
poikkeuksellisen hengittävyyden.

D-CORE-TEKNOLOGIA
Kypärän sisäkuoreen on suunniteltu pienitiheyksinen sisärakenne,
joka suojaa yläosaa optimaalisesti iskuilta.

EDISTYNYT LEUKANAUHA
Uusi ekonahkainen leukanauha, jonka uudet takasäätöpisteet
on suunniteltu tarjoamaan yksilöllisempi istuvuus. Säätyy suuriin
kokoihin ja soveltuu kuulosuojainten kanssa käytettäväksi.
Värikoodatut soljet kertovat, mitä EN-standardia leukanauha vastaa.

HD-SIVUSUOJAUS
Kestävä suuritiheyksinen sisäkuoren rakenne, joka tarjoaa
tehokkaamman sivuiskujen vaimennuksen, sisäosasuojauksen ja
on helppo puhdistaa.
CLICK-IN-JÄRJESTELMÄ
Patentoitu sisäpehmusteen kiinnitysjärjestelmä, joka parantaa
pehmusteen kestävyyttä, vaihdettavuutta ja irrotettavuutta.

MUKAUTUVA ISTUVUUSJÄRJESTELMÄ
Koonsäätöjärjestelmä, joka koostuu kolmesta osasta ja tarjoaa
mukavuuden koko päiväksi. Uusi kaksisuuntainen säädin
mahdollistaa koon säätämisen helpommin. Ergonomiset
sivusiivekkeet varmistavat nopean ja vakaan istuvuuden takaraivoa
vasten. Patentoitu itse sovittuva live hinge -liitos on uusin
itsesäätyvä teknologia, joka liikkuu käyttäjän liikkeen mukana.
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SIVUSÄÄTÖJAKAJA
Sivusäätökohta leukanauhassa mahdollistaa säätämisen ja
asettelun yksilöllisempää istuvuutta varten.
KIINNITYSRENGAS
Varustettu leukanauhassa olevalla kiinnityslenkillä. Suunniteltu mahdollistamaan kypärän turvallinen kiinnitys valjaisiin tai
muihin kohteisiin.
LISÄVARUSTEIDEN ETUKIINNITYSREIKÄ
Etukiinnityspiste edistyneeseen kustomointiin ja helppoon
lisävarusteiden, kuten tunniskorttikoteloiden ja otsalamppujen
kiinnitykseen. Sisältää roskilta suojaavan suojuksen.
VAIHDETTAVAT LAMPUNPIDIKKEET
Kypärässä on 4 irrotettavaa, nylonista valmistettua, ulkoista
lampunpidikettä. Yhteensopiva joustavalla pannalla varustettujen
KASK-otsalamppujen ja teollisuusotsalamppujen kanssa.
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DRY+
Edistynyt komposiittimateriaali integroidulla kosteutta imevällä
Hydrocool®-teknologialla sekä poikkeuksellisen pehmeät tekstiilit
käyttömukavuuden parantamiseksi. Kyllästetty hajua poistavalla
hopeaioni-käsittelyllä.

ECO LEATHER

ZENITH X PL CE
FI

KORVATULPPAKOUKUT
Kypärä on varustettu lampunpidikkeillä, joissa on turvalliset
korvatulppapidikkeet helpon saatavuuden takaamiseksi.

HI-VIZ-NIMIKYLTTI
Kypärän taakse on suunniteltu huomionimikyltti helppoa tunnistusta varten.

KUULOSUOJAINTEN KIINNITYSREIÄT
Kypärässä on 30 mm:n vakio EURO slot -sovitus KASKkuulosuojainten kiinnitystä varten.

EASY CLICK
Varustettu integroiduilla rei’illä silmä- ja kasvosuojainta varten.

SUORITUSKYVYT
Suojaus päältä kohdistuvia
iskuja vastaan

5 Kg from
2 m 100 J

Leukahihnan kestävyys > 50 Kg

Suojaus sivulta, edestä ja takaa
kohdistuvia iskuja vastaan

5 Kg from
0,5 m 25 J

Säilytysjärjestelmän tehokkuus

Suojaus esineiden
läpäisemistä vastaan

3 Kg from
1 m 30 J

Ilmanvaihto

EN 12492 standardin vaatimukset

LISÄTIETOJA

3 10

TAKUU
3 vuotta, ostopäivästä alkaen.

YEARS YEARS
GUARANTEE

SHELF LIFE

SÄILYVYYSAIKA
10 vuotta valmistuspäivästä alkaen (valmistuspäivä on painettu kypärän sisäpuolella olevaan merkintään). Tarkasta kypärä säännöllisesti vaurioiden
varalta! Viillot, hankaumat, muodon tai värin muutokset ovat tärkeitä tekijöitä kypärän tilan tarkistuksessa.
PUHDISTAMINEN
Puhdista kypärä ainoastaan vedellä, pH-neutraalilla saippualla ja pehmeällä, puhtaalla liinalla. Sisävuori tulee pestä käsin kylmässä vedessä tai
pesukoneessa (maks. 30 °C - maks. 85 °F). Älä käytä kemiallista pesuainetta tai liuotinta.
SÄILYTYS
Kun kypärää ei käytetä, sitä tulee säilyttää poissa suorasta auringonvalosta tai lämmönlähteistä.
SIDOSAINEIDEN KÄYTTÖ
Älä käytä sidosaineita, liuottimia, tarroja tai maaleja, jotka eivät täytä valmistajan spesifikaatioita. Kaikenlainen luvaton muuttelu tai peukalointi voi heikentää
sen suojatoimintaa.

TURVALISÄLAITTEET
DISCOVER MORE

WVI00007
ZEN-SILMÄSUOJAIN

WAC00013/25
NISKASUOJUS

WVI00009/10
ZEN MM/PM
-SILMÄSUOJAIN

WAC00032/33
NISKASUOJUS RW
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WVI00014
ARC FLASH 1

WAC00036/37
AURINKOSUOJA

WVI00015
ARC FLASH 2

WAC00040
HAJUNPOISTOSUIHKE
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WHP00004/5/6
KUULOSUOJAIMET

WVI00008
ZEN FF-KASVOSUOJAIN

