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EN 397: 1995
Căşti de Siguranţă Industriale
teste obligatorii:
impact Energia distribuita cap nu trebuie să 
depășească 5 kN după căderea unui obiect de 
5 kg de la inaltimea de 1 m.

penetrarea vârful masei de testare utilizata 
(3 kg de la 1 m înălțime) nu trebuie să vină în 
contact cu craniul.

inflamabilitatea Casca este expusa la flacără 
și nu trebuie să ardă cu flacără de emisie mai 
mult de 5 secunde după îndepărtarea flăcării.
* Teste de impact și de penetrare sunt 
efectuate la temperatura camerei, la 50 ° C 
și la -10 ° C.

teste optionale
rezistenta la temperaturi extreme
testele de impact și de penetrare sunt 
efectuate la + 150 ° C, la -20 ° C sau -30 ° C 
temperatura.
proprietati electrice
Protejează împotriva unui contact accidental 
cu scurt conduce electrice sub tensiune până 
la 440 Vac.
deformare laterala
Protejează împotriva compresiei laterale. 
Deformarea maximă a căștii ar trebui să fie 
≤40 mm (LD).
stropi de metal topit
Casca nu este deformata sau penetrata de 
stropi de metal topit (MM)

EN 50365: 2002
Căşti izolatoare pentru 
utilizare în instalaţiile de 
joasă tensiune

Acest standard este folosit in evalurarea 
castilor de protectie, utilizate la instalatii 
care nu depaseste 1000 V a.c. sau 1500 V 
d.c. Testarea la EN50365 depăşeşte testarea 
conform EN397 pentru proprietăți electrice.
Marking: double triangle + class +batch 
number.

ANSI/ISEA Z89.1: 2009
Standard American de Protectie 
pentru Protectia Capului

Acest standard descrie tipuri si clase,

Tipul I - castile sunt proiectate exclusiv 
pentru a rezista impactului puternic
Tipul II - Casti concepute pentru a rezista 
impactului de sus si din lateral
clasa c - Casca conductoare= casca dura nu 
va proteja impotriva riscurilor elecrice
clasa G - casca generala= casac poate rezista 
unui curent electric de pana la 2.200 volti
clasa E - casca electrica= casca ce confera cel 
mai ridicat nivel de protectie, curenti de pana 
la 20.000volti

Protectia Capului
O gama variata de produse performante si accesorii compatibile pentru 
protectia capului. Disponibila acum!

caracter-
istici

materialul carcasei

materialul 
harnasamentului

Polyamide
 (textile)

Polyethylene
(plastic)

Polyamide
 (textile)

Polyethylene
(plastic)

Nylon
 (textile)

ajustare clichet clichet clichet clichet catarama

ventilare

EN 397

temperatura

proprietati electrice 
(440Vac)

metal topit

deformare laterala

EN 50365 izolare electrica 
(1000Vac/1500Vdc) 
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Polyamide
 (textile)

Polyethylene
( plastic )

Polyethylene
( plastic )

Nylon
(textile)

Polyethylene
( plastic )
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