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NÁVOD NA POUŽITIE / VYHLÁSENIE O ZHODE  

VYHLÁSENIE  
VYDÁVA 

SAFE PRO, s.r.o., IČO: 36210626 

Lesná 6/1604, 040 01 Košice, Slovenská Republika 

AKO DOVOZCA 

A DISTRIBÚTOR VÝROBKU 
Drôtený štít HRx_SV, Drôtený štít s priezorom HRx_SVP 

VÝROBCA RUDOLF UHLEN GmbH, Nemecko 

TYP BFKHI001 (označenie: HRx_SVP) a BFKHI008 (označenie: HRx_SVP) 

POPIS A FUNKCIA 
VÝROBKU: 

Drôtené štíty sú určené na ochranu tváre pred krátkodobými účinkami mechanických  
a tepelných rizík s dôrazom na ochranu pred žeravými časticami. Používajú sa na 
priemyselných pracoviskách, kde zabezpečujú ochranu pred uvedenými rizikami aj v náročnom 
priemyselnom prostredí so zvýšenou tepelnou záťažou. Štíty sa nasadzujú na prilbu 
prostredníctvom univerzálneho adaptéru HRx_Sa a sú okamžite pripravené na použitie. 

 Štíty sa vyrábajú v súlade s normou EN 1731 v  univerzálnej veľkosti 500 x 250 mm z oceľovej 
drôtenej mriežky s pozinkovaním a so začiernenou vnútornou stranou. Na prilbu sa upevňujú 
univerzálnym adaptérom pomocou razených otvorov v hornej časti. Zabezpečuje ochranu 
pred rizikami aj v prostredí s extrémnymi teplotami. Váha štítu bez adaptéru je cca 175 g. 
Štít HRx_SVP je navyše vybavený s hliníkovým priezorom – rámom na INFRAZOR  
(položky HRx_IZ8 resp. HRx_IZ7) rozmerov 120 x 60 mm pre nazeranie do pecí.  

Adaptér na prilbu (HRx_Sa) aj INFRAZPR-y sa dodávajú ako samostatné náhradné diely. 

Výrobok je označený certifikačným kódom a značkou: UHL 1731 S CE  
(vysvetlenie vo vyhlásení). 

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 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/425 o 
osobných ochranných prostriedkoch a s požiadavkami harmonizovaných technických noriem: EN 1731.   

Čísla certifikátov 0492-MPA-99 a 10281-PZA-06. Význam označenia: UHL 1731 S CE:  
UHL – kód výrobcu, 1731 – číslo harmonizovanej technickej normy, S – hodnota pre náraz, CE – certifikačná značka 

Upínanie a správna poloha štítov na prilbe: 

V Košiciach, dňa: 

25/02/2022 

 

 

 

 

Ing. Ján Urbančík, PhD. 

konateľ                 

 


