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AKO DOVOZCA
A DISTRIBÚTOR VÝROBKU

HRx_ALUR, Montážny rám pre INFRAZOR

VÝROBCA

RUDOLF UHLEN GmbH, Nemecko

TYP

GFKHH 003-1, BFKFE002-7, OZNAČENIE: HRx_ALUR, Montážny rám pre INFRAZOR

POPIS A FUNKCIA
VÝROBKU:

Univerzálny hliníkový adaptér – montážny rám dovoľuje rýchlu a jednoduchú montáž infrazoru
rozmerov 60x120 mm na prakticky všetky typy prilieb bez nutnosti akéhokoľvek zásahu do
konštrukcie prilby. Montážny rám s vloženým infrazorom sa nasadí na prilbu prostredníctvom
univerzálneho adaptéru HRx_SA a je okamžite pripravený na použitie. Výklopný mechanizmus
umožňuje pohotovostnú polohu infrazoru jednoduchým spôsobom preklopiť do aktívnej –
ochrannej polohy. Konštrukcia montážneho rámu umožňuje súčasné upevnenie kompatibilných
štítov a infrazoru.
Montážny rám - adaptér sa vyrába v súlade s normami EN166, EN 167, EN168 a EN 170 v jednej
univerzálnej veľkosti, je vyrobený z hliníkového profilu s kompatibilnými otvormi pre adaptér štítov,
ktorý umožňuje súčasné upevnenie kompatibilných štítov na prilbu pomocou vymedzovacích
kolíkov a razených otvorov v hornej časti štítov. Celková váha adaptéru štítov s
montážnym rámom (bez infrazoru) je cca 205 g.
Vhodnosť voľby výrobkov a jeho používanie je nutné konzultovať s osobou zodpovednou za bezpečnosť
práce na konkrétnej prevádzke.

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR VYHLASUJE ŽE:
Uvedený výrobok je v určenom použití bezpečný a prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných
na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami aktualizovaných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými
sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
preberajúceho Nariadenia EP a RADY (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch v platnom znení a v súlade
s požiadavkami harmonizovaných technických noriem EN166, EN 167 a EN168.
Čísla certifikátov 000846-0327-MPA-98. Význam označenia: UHL 166 CE:
UHL – kód výrobcu, 166 – harmonizovaná EN norma, F – Energetická trieda, CE – certifikačná značka
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