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Expertbase Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
Expertbase Wheel Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
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ةمالسلا ذوخ AR
رهظت يتلا زومرلاو ريياعملا قبطتو .ةلباقملا ريياعملا لوح ةلصفم تامولعم ىلع لوصحلل جتنملا ةيمست ىلإ ريشت
داحتالا  (2016دنبلا تابلطتمل لاثتمالا تاجتنملا هذه عيمج .طقف هاندأ مدختسملا تامولعمو جتنملا نم لك ىلع
/425).يبوروألا
ةبرض نم ةقاطلا باعيتسﻻ ةذوخلا .مدختسملا سأر مجحب لدعت وأ ةذوخلا هذه بسانت نأ بجي ةيفاكلا ةيامحلا ريفوتل
ةضاعتسالا يغبني ،نايعلل ةيداب نوكت ال دق ررضلا اذه لثم نأ نم مغرلا ىلعو ،ريخستلاو لشل رارضأ وأ يئزج ريمدتب
يلصألا نوكملا ءازجأ نم يأ ةلازإ وأ ليدعت رطخ ىلإ نيمدختسملا هابتنا ىعرتسي امك .ديدش ريثأتل ضرعت يأ ةذوخ نع
نم لكش يأ يف تاقفرملا بيكرت ضرغ فييكت يغبني ال ذوخلا .ةذوخلا ةعنصملا ةكرشلا هب تصوأ ام فالخ ،ةذوخلل
الإ ،قصللا ةيتاذ تايمستلا وأ ةقصاللا داوملاو تابيذملاو ءالطلا قبطت ال .ةذوخلا ةعنصملا ةهجلا هب حصنت ال لاكشألا
.ةذوخل ةعنصملا ةكرشلا نم تاميلعتل اقفو
ةيئابرهكلا ةذوخلا دودح نأ نم ققحتلل مدختسملا ىلع بجي ،اهمادختسا لبق تاطايتحالاو مادختسال ةيئابرهكلا دودحلا
دجوي ثيح تالاح يف مدختست نأ يغبني ال ةلزاعلا ةذوخ .مادختسالا ءانثأ هجاوت نأ حجرملا نمف ىمسألا دهجلل ةقباطم
يئابرهكلا لزعلا ضورعلا حنمتو ).ةيئايميك وأ  i.e.mechanicalناودعلا( ةلزاعلا هصئاصخ ايئزج ففخت نأ اهنكمي يتلا رطخ
يتلا رطاخملل اقفو ةلزاعلا ىرخألا ةيقاولا تادعملا مادختسا يرورضلا نمف :اهدحو ةذوخلا هذه مادختسا متي ال ناك اذإ طقف
.لمعلا اهيلع يوطني
اقفو اهفيظنت ةيانعب يغبني هنإف ،يجراخلا حطسلا ىلع ةصاخ ،ةثولم وأ ةرذق ةذوخلا حبصأ اذإ :مادختسالا دعب
ةلاح يف ةيامحلا نادقفل ةلمتحملا رطاخملا ىلع ءوضلا طلسن ).نيزختلا/ةنايصلا( هاندأ ةدراولا تايصوتلا فيظنتل
.ةذوخلا نم ةخوخيشلاو بسانم فيظنت
يف سولجلا( مامألا ىلإ هالعأ عم ةذوخلا هذهو ،ةلاعف ةيامح نامض ةيغب ”ةذوخ ةيقاو شيتفتلاو فيكتلا“ سبلت نأ بجي
فيكتلا نأب )طغضلا وأ ةضافضف بسانت ال( مدختسملاب صاخلا سأرلا مجحل اهليدعت يغبني هنأو )ميقتسم عضو
ءوض ،ةيئايميكلا تاجتنملاو ،ةرارحلاو ،دربلا لثم ،ةدع لماوعب رثأتي ةذوخ ةايح .ةذوخلا يفلخ ءزجلا يف دوجوملا ماظنلا
ةذوخلا )بويعلا ،قوقشلا( ميدقتلل ةمالع يأ ديدحتل صحف ءارجإ بجي يأ مادختسا لبقو ايموي .مادختسا ةءاسإ وأ سمشلا
هيدل ناك اذإ .ةيوق لئالد دوجو وأ ةمدصلا ءادتراب انهر تناك ةذوخ يأ نع ةضاعتسالا يغبني .ةشهلا تاراوسسكاو ريخستو
،ةيداعلا مادختسالا فورظ تحت .ةذوخ لك لخاد عينصتلا خيرات مستيو .دوصقملا مادختسالل ةبسانملاف ،تاضارتفا ال
.عينصتلا خيراتل اقفو تاونس  7ةدمل ةبسانملا ةيامحلا ةيقاولا ةذوخلا هذه رفوت نأ يغبني
.لحلا فيظنت ضفخنم زيكرتب ةبرشم شامق ةعطق ةطساوب اهريهطتو اهفيظنت نكمي ةيقاولا ةذوخلا هذه نيزخت/ةنايص
يغبني ،بولسألا اذه مادختساب اهفيظنت نكمي ال ةذوخلا اذه ناك اذإ .ةلاكأ وأ ةطشاكلا يئايميك جتنم يأ مدختست ال
،فيلغتلاو ةئبعتلا ةدحو ال كانه نكي مل اذإ .فيلغتلاو ةئبعتلا ةدحو يف اهلقن جتنملا نوكي نأ بجي .هلادبتسا
هيلع دقعو ،ءوضلل ضرعتلاو ،ةيرارحلا رطاخملاو ،ةبوطرلل ضرعتلاو ،ةمدصلا نم جتنملا يمحي يذلا فيلغتلا مادختسا
.روهدتت نأ نكمي ةدام وأ ةدام وأ جتنم يأ نع ًاديعب
يفو عيقصلاو ،ءوضلا نع ًاديعب فاج دراب ناكم يف ةذوخلا نيزخت بجي ،لقنلا ءانثأ وأ نآلا دعب همادختسا متي مل امدنع
يأ نم برقي ام نيزخت وأ طغض مدع يغبني .هالعأ ةروكذملا عقت يتلا تاءانحنالا ةداح وأ يئايميك جتنم ال نأ حنم عقوم
ةذوخلا اذه لمشي الو .قاطنلا  20±15ةيوئم ةجرد يف نيزختلا ةرارح ةجردب ظافتحالا متي نأ نسحتسملا نم .ةرارحلل ردصم
ةرداغم نأ يغبني ،يسسحتلا ساكترا ةساسح صخش ناك اذإ نكل .ةيساسحلا يف ببستلل هضرع نوكتل ةفورعم ةدام يأ
.ةيبطلا ةروشملا بلطأو ةذوخلا ةلازإ ،ةرطخ ةقطنم
دق ،نيزختلا/ةنايصلاو شيتفتلا/ليدعتو مادختسالا تاميلعت مارتحاو يلتنيسيفيد وأ نيدوقفملا دادع يف :هابتنا
.لزعلا ةيامح ةيلاعف نم دحت
:يلاتلاك ةيفاضإلا تاجايتحالا ةيبلت ةيلاتلا تامالعلا نم ةدحاو لمحت )يرايتخا رابتخا( مسو ذوخلا
هذه ةرارحلا تاجرد ىلعأ اهئادأ ىلع ظفاحت ةذوخلا ةرارحلا ةضفخنم ًادج -30 ° C/-20 ° c:
يذلا دهجلا تحت ةيئابرهكلا طويخلا عم ةريصق ةيضرع لاصتا ةهج دض مدختسملا يمحي ةذوخلل يئابرهكلا لزعلا 440V.a.c.:
 440V.a.c.هاندأ ةيئابرهكلا رطاخم دجوت ثيح لمعلا رقم يفو ةعانصلا يف ماعلا مادختسالل  440Va.c.ىلإ لصي دق
ةيبناجلا تاهوشتلا دض مدختسملا يمحت ةذوخلا .يقفألا هوشتلا LD:
.رهصنملا ندعم تاطاقسإ دض مدختسملا يمحي ) (capةذوخلا رهصنملا ندعملا تاطاقسإ MM:

فيال لماعلل مدختسي نأ نكمي هنأو ،يئابرهكلا لزعلا حنملا ةذوخلا ) (EN 50365:2002ةيئابرهكلا تارابتخالا
مدختست امدنع ةمصاعلا سماخلا  1500وأ  1000سماخلا ناليم زواجتت ال تآشنملا ىلع ةيح ءازجأ نم ةبيرق وأ
صاخشألاب ارورم نم ةريطخلا ةيلاحلا ةذوخلا اذه عنمي ً،ايئابرهك ةلزاعلا ةيامحلا تادعم نم اهريغب نارتقالاب
سأرلا قيرط نع
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