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Kápě DEHNcare® APHO  pro ochranu před elektrickým obloukem

 Kompletní ochranná kápě DEHNcare® APHO nesmí být vystavována přímému slunečnímu záření  
 déle, než je nezbytně nutné.

 Ochranná kápě DEHNcare® APHO není vhodná pro svářečské práce.

 Ochranná kápě DEHNcare® APHO nesmí být dlouhodobě vystavována otevřenému ohni.

 Povrch obličejového štítu APS HO může být při vystavení elektromagnetickému záření horký.

 Vyměňte obličejový štít APS HO, jestliže byl vystaven působení chemikálií.

 Vyměňte obličejový štít APS HO, jestliže byl poškozen nárazem.

 Dbejte na řádné osvětlení svého pracoviště!

	Vezměte v úvahu vaši osobní schopnost barevného vidění na konkrétním pracovišti.

 Nepoužívejte ochrannou kápi DEHNcare® APHO, jestliže již byla vystavena působení obloukového  
 výboje.

Podrobnosti o obličejovém štítu APS HO 

 Základním materiálem použitým pro výrobu obličejového štítu kápě APS HO pro ochranu před   
 elektrickým obloukem (průzoru) je polykarbonát. Jeho životnost velmi závisí na jeho použití a na  
 skladování. Umělé hmoty stárnou při vystavení UV záření a jsou citlivé na oleje a tuky. Proto je   
 důležité před každým použitím zkontrolovat obličejový štít, zda není viditelně poškozen. Nesmí být  
 použit, pokud je mechanicky poškozen, např. má praskliny.

1. Bezpečnostní upozornění
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Ochranná kápě DEHNcare® APHO pro ochranu před elektrickým obloukem se používá v kom-
binaci s ochrannými přilbami pro elektrikáře řady ESH U… Kompletní ochranná kápě s obličejovým 
štítem APS HO (průzorem) a helmou je schválena pro práci na zařízení pod napětím nebo v jeho blíz-
kosti (1000 V AC nebo 1500 V DC).

Úplná sestava ochranné kápě DEHNcare® APHO s obličejovým štítem APS HO (průzor) chrání 
uživatele před úrazem elektrickým proudem.

Při použití podle tohoto návodu poskytuje tato kombinace vysoký stupeň ochrany před nebezpečným 
elektrickým obloukem. Na základě analýzy rizik může být nutné použít i další ochrany, např. rukavice 
nebo ochranný oděv!

Kápě DEHNcare® APHO pro ochranu před elektrickým obloukem je vyrobena z neoprénu a kůže. 
Tato kombinace poskytuje dvojitou ochranu, protože neoprén chrání před přímým působením elekt-
rického oblouku a kožená vložka chrání kolem dokola krk a zátylek (viz obr. 1).

Ochranná kápě DEHNcare® APHO je dodávána jako sestavený komplet s ochranou zátylku a krku a 
s připevněným obličejovým štítem APS HO.

Jednotlivé části jsou připevněny k obličejovému štítu APS HO pomocí suchých zipů (viz obr. 1 a bod 3 
na str. 5).

2. Použití

Kápě s ochranou zátylku

Obličejový štít APS HO

Obr. 1

Část kápě chránící krk
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Výměnný obličejový štít APS HO se oddělí od ochranné kápě DEHNcare® APHO rozepnutím 
suchých zipů!

V následujících krocích je popsáno připevnění nového obličejového štítu APS HO k ochranné kápi 
DEHNcare® APHO:

Zahákněte poutko krční ochrany na horní roh 
obličejového štítu.

3. Výměna obličejového štítu APS HO

Krok 2: Připevnění krční ochrany k obličejovému štítu APS HO

Usaďte otvory v obličejovém štítu na 
aretační výstupky držáku průzoru.

Zajistěte obličejový štít na držáku prů-
zoru otočením uzamykacích páček.

Krok 1: Spojení držáku průzoru s obličejovým štítem APS HO
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Zahákněte poutko na druhém konci krční 
ochrany na druhý roh obličejového štítu.

Vystřeďte týlní část vůči štítu, nasaďte ji a při-
pevněte ji uprostřed pomocí suchého zipu. 

Sestavená krční část kápě s obličejo-
vým štítem.

Krok 3: Spojení týlní části kápě s obličejovým štítem APS HO

Připevněte krční ochranu pomocí 
suchého zipu podél okraje obličejového 
štítu.
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Nasaďte kruhové otvory po obou stranách týlní šásti 
kápě na aretační šrouby obličejového štítu. 

Nyní postupně od středu k okraji připevněte 
suchým zipem zbývající část.

Připevněte sestavenou ochrannou kápi na 
přilbu zasunutím plochých výstupků (klipů) do 
odpovídajících otvorů Euroslot na přilbě.

Zasuňte je na doraz, až zacvaknou.

Poznámka:
Při demontáži ochranného štítu z přilby je třeba 
odaretovat výstupky pomocí šroubováku, a to 
z vnitřní strany přilby.

Krok 4: Oboustranné spojení sestaveného štítu APS HO s přilbou

klip

Euroslot
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4. Standardy a normy

Značení - význam ATPV 37,2 cal/cm2

UV filtr 2

Zlepšené rozpoznávání barev C

Stupeň ochrany před UV 2

Propustnost pro viditelné světlo 
(Při propustnosti menší než 74.4 % je nutné dodatkové osvětlení)

VLT: 29,1 % - 43,2 %

Optická třída 1

Střední energie nárazu při rychlosti dopadu 120 m/s B

Odolnost proti elektrickému oblouku při zkratu 8

Box-test třídy 2 podle GS-ET-29 2

CE značka CE

Identifikační číslo zkušebny (požadováno pro produkty Cat. III v souladu s přílohou II směrnice PPE 
89/686/EEC)

1883

  ASTM F F2178: 12
  DIN EN 166: 2001, DIN EN 170: 2002
  GS-ET-29: 2011-05
  Příloha II směrnice PPE 89/686/EEC

4.1  Značení

Tabulka 1 ukazuje přesné technické údaje.
(označení na obličejovém štítu)
2-2 DEHN 1 8-2-2 CE 1883

Tabulka 1  Značení
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Typ Popis

VH SC APS Držák průhledu s klipem pro obličejové štíty APS…

APS HO Ochranný obličejový štít pro ochranu před obloukem

ESH  U 1000 Ochranná přilba pro elektrikáře, k dostání v různých barvách

KR ESH U 1000 Pásek pod bradu, s nastavitelnou délkou

SB ESH U 1000 Čelový pásek, náhradní díl k ochranné přilbě

5. Příslušenství

Tabulka 2  Příslušenství

Příslušenství uvedené v tabulce č. 2 je možné objednat u DEHN + SÖHNE dle potřeby. Je možno použí-
vat výhradně originální příslušenství DEHN + SÖHNE.
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6. Čištění, doprava a skladování

6.1  Čištění a ošetřování před prvním použitím, před a po každém použití

 Obecně platí, že je třeba s celou ochrannou kápí DEHNcare® APHO zacházet s péčí.

 Obličejový štít APS HO

 Znečištěný obličejový štít APS HO je třeba očistit vlhkým hadříkem neuvolňujícím vlákna a chlupy  
 (teplou vodou), a to před každým použitím i po něm. Při silném znečištění lze použít jemné mýdlo.  
 Rozpouštědla ani organické sloučeniny zde nejsou přípustné, protože mohou změkčit povrch a snížit  
 materiálové pnutí. 
 

 Ochranná kápě DEHNcare® APHO bez průzoru a helmy

 Pčed každým použitím je třeba ověřit, zda je ochranná kápě DEHNcare® APHO v pořádku, bez  
 mechanického poškození či znečištění. 

 Je třeba zamezit přímému styku kápě s vodou, oleji, mazadly a čisticími prostředky.

 V případě mechanického poškození (díry, trhliny, rozpárané švy …) a/nebo silného znečištění (čisticí  
 prostředky, rezidua olejů a mazadel) je nutno ukončit používání ochranné kápě DEHNcare®  

 APHO jako ochrany před tepelnými riziky.

 Kožené a neoprénové povrchy ochranné kápě DEHNcare® APHO je možné čistit suché, a sice  
 jemným kartáčem.

 Ochranná kápě DEHNcare® APHO nesmí být čištěna mýdlovým roztokem.

 Poškozenou nebo znečištěnou ochrannou kápi DEHNcare® APHO je nutno zřetelně označit, a to  
 odříznutím typového štítku.

 Kompletní ochrannou kápi DEHNcare® APHO je možno používat výhradně v suchém a čistém  
 stavu.
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6.2 Doprava a skladování

 Kápi DEHNcare® APHO pro ochranu před elektrickým obloukem je nutno dopravovat a  
 skladovat tak, aby nedošlo ke zhoršení užitných vlastností.

6.2.1 Doprava 

 Doporučuje se dopravovat účelně kápi DEHNcare® APHO pro ochranu před elektrickým  
 obloukem ve vhodném skladovacím vaku.    

6.2.2 Skladování  

 Kompletní ochrannou kápi DEHNcare® APHO skladujte v uzavřené místnosti nebo vozidle ve  
 vhodném boxu.

 Ochrannou kápi DEHNcare® APHO lze skladovat při teplotách +5 °C až +30 °C při maximální  
 vlhkosti vzduchu < 85 %.

	 Zamezte působení přímého slunečního záření nebo tepelných zdrojů.

	 Zamezte působení tlaků.

6.2.3 Ochrana před UV zářením

 Některé umělé hmoty jsou citlivé na sluneční záření. Z tohoto důvodu tedy nesmí být kompletní  
 kápě DEHNcare® APHO pro ochranu před elektrickým obloukem vystavována přímým  
 slunečním paprskům déle, než je nezbytně nutné.

 Tento návod k použití ochranné kápě DEHNcare® APHO pro ochranu před elektrickým  
 obloukem uschovejte!
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