
Model-, maat- en gewichtsveranderingen voorbehouden. / Subject to change of sizes and weights. 12 602-039 NL_GB /  11.2012

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die het gezicht
en hoofd van een elektromonteur beschermen tegen de 

thermische gevaren van een vlamboog

Personal Protective Equipment (PPE)
to protect the head against arc flash risks

Vlambogen
Vlambogen kunnen ontstaan door schakelfouten en/of kortsluitingen en zeer snel kerntemperaturen
>10.000°C bereiken. Zware verbrandingen tot aan dodelijke verwondingen, veroorzaakt door de 
extreme hitte en drukgolven door de explosies zijn vaak het gevolg.
Daarom is de keuze voor de juiste PBM (tegen vlambogen) zeer belangrijk.

Arc flash
An arc flash can be caused by switching faults and short circuits. 
This quickly results in core temperatures of over 10.000 degrees Celsius. 
The extreme heat and explosive pressure waves result in severe burns 
and fatal injuries. Therefore the correct PPE 
(Personal Protective Equipment) is inevitable. www.infralektra.nl

Postbus 5815 · 3290 AC Strijen
Edisonweg 16A · 3291 CK Strijen

tel. 078 674 7031 · fax 078 674 7091
e-mail info@infralektra.nl · website www.infralektra.nl
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Wat is een vlamboog?

What is an electric arc flash?

Vlambogen

Een vlamboog bestaat uit een gasontlading tussen twee electroden met een toereikend potentiaal ver-
schil. Door de gasontlading ontstaat een  plasma, die voor verdere geleiding zorgdragen. 

Vlambogen worden voor verlichtingsdoeleinden, lassen, produceren van staal en in de chemische
spectrum analyse gebruikt. In schakelinstallaties komen vaak vlambogen voor bij het uitschakelen van
een elektrische stroom. Deze vlambogen zijn beheersbaar zonder dat er gevaarlijke situaties ontstaan. 

Ongewenste vlambogen kunnen schade en verwondingen veroorzaken.

Vlambogen kunnen ontstaan door schakelfouten en/of kortsluitingen. 

In  3-fasen schakelinstallaties kunnen bij 
ongewenste vlambogen door het ontstaan 
van  plasma wolken ook in andere delen 
van de installatie vlambogen ontstaan. 
Er kunnen zeer snel kerntemperaturen 
>10.000°C bereikt worden. 
Zware verbrandingen tot aan dodelijke 
verwondingen, veroorzaakt door de extreme 
hitte en drukgolven door de explosies zijn 
vaak het gevolg.

Arc flash

An electrical arc is a gas discharge between two electrodes of sufficient potential difference. 
The gas discharge generates a plasma which produce a conductive atmosphere.

Electrical arcs are used for lighting, welding, production of steel or chemical spectral analysis.
Unwanted arcs are called arc flash faults and are cause of accidents and damages.

Switching of electrical energy often produces arc flashes.

Arc flashes can be released by switching mistakes and short circuits. In three phase systems, 
an additional arc flash between two electrodes that are not short circuitted, can follow caused by 
the plasma cloud. Core temperatures of more than 10.000 degrees Celsius may occur. The heat, 
explosion like pressure and toxical gas are extremely dangerous.
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Uitwerkingen van vlambogen op het menselijk lichaam

Personen, die aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen werken, zijn aan een verhoogd
risico blootgesteld.                          

Het gevaar op verwondingen kan bij het ontstaan van een storing door de volgende factoren 
veroorzaakt worden:

1. Drukgolf en rond vliegende delen.

2. Beschadiging van het menselijk gehoor door de knal van de explosie.

3. Elektromagnetische straling, optische straling (zichtbaar, ultraviolet en infrarood) die tot 
beschadiging van huid en ogen kan leiden.

4. Zware verbrandingen als gevolg van de optische straling, de hete plasmawolk en de gasstroom.

5. Toxische gassen en hete delen, die bij verbranding en pyrolyse van de omgeven materialen 
ontstaan. Bij inademing hiervan kunnen de longen zwaar beschadigd worden.

Het instituut ter onderzoek naar 
ongevallen met elektriciteit (Duitsland)
heeft een onderzoek ingesteld 
naar dit thema en heeft alle ongevallen
uit het jaar 1998 onderzocht, 
die in de Duitsland hebben plaats-
gevonden.

Aan de basis van deze studie stonden
de medische gegevens van 61 zwaar
gewonden als gevolg van een vlam-
boog ter beschikking

Deze evaluatie van dit instituut had
betrekking op de verdeling van 
brandwonden aan de verschillende 
lichaamsdelen

Afbeelding links:

„Verdeling van verbrandingen op het
menselijk lichaam“

Bij verbrandingen door vlambogen zijn
de handen en hoofd het meest kwets-
baar evenals de hals.

Bij meer dan 2/3 van de ongevallen is
de rechter hand en bij ca. de helft van
alle ongevallen is het gezicht en de hals
verwond, maar ook het onderste deel
van de armen (41% rechts en 34%
links) zijn relatief vaak beschadigt. 

Het overige deel van het lichaam raakt
in 10% van de gevallen verwond.

Verdeling van het aantal 
verbrandingen op het 
menselijk lichaam bij blootstelling aan vlambogen.
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Effects of arc flash

The effects on humans in case of an arc flash:

People who work live or close to energized parts have an increased risk of experiencing an arc flash. 

The risk of injuries results from the following:

1. Pressure waves and ejected materials.

2. Explosive blasts, which can damage the hearing.

3. Electromagnetic radiation (visible, ultraviolet, infrared), which can cause damage to the skin and eyes.

4. Severe heat damage due to the resulting cloud of plasma.

5. Toxic gases and hot particles from the combustion and pyrolysis of materials surrounding 
the electrical installation. 
This can cause severe lungs damage.

The Research Institute for the 
Study of Electrical Accidents (Germany)
conducted a study on these issues 
and evaluated the arc accidents which
happened during 1998 in the electricity 
industry in Germany.

The result is shown in the adjacent 
picture “distribution of thermal 
damage”.

The most affected body parts within an
arc flash accident are hands, head as
well as the neck area. More than 2/3 of
the accidents showed right/left hand
burns, in about half of all accidents the
face and neck area and as well as the 
forearms (41% right and 34% left) were
injured.

The rest of the body parts involved 
showed a level of 10%.

Distribution of thermal injuries
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Beproevingen op basis van NFPA70E – ASTM F2178

Arc Testing according to NFPA70E and ASTM F2178

In de NFPA70E is de ATPV (Arc Thermal Performance Value) een andere internationale kenmerkende
variabele om de beschermende factor van PBM’s aan te geven. Hierbij moet wel rekening gehouden
worden dat deze ATPV aangeeft dat de kans op 2e graads verbranding 50% is volgens Stoll – Chianta.
Bij een PBM met een ATPV waarde moet men deze waarde reduceren om tot een 100% goede
bescherming te komen. 

De vlamboogwaarde ATPV geeft de maximale thermische inwerkenergie in cal/cm2 aan. 
Op onbeschermde huid zijn verbrandingen al mogelijk vanaf een inwerkenergie van 1,2cal/cm2.
Dit komt ongeveer overeen met de energie van een sigarettenaansteker die ca. 1 sec aan de huid
blootgesteld wordt.
Hoe hoger de ATPV waarde des te beter de bescherming.

Een regelement van de algemene classificatie van de risico’s alsmede de bescherming van PBM’s met
overweging van de warmtebeschermingsfactoren is in de NFPA70E (NFPA = National Fire Prevention
Association) opgenomen.
Dit regelement definieert 4 risico categorieën met de daarbij behorende classificaties van de 
beschermende kleding.

In NFPA70E (NFPA = National Fire Prevention Association) the ATPV (Arc Thermal Performance Value) is
the international recognised parameter for arc-flash protection. ATPV is the incident energy expressed
in cal/cm2 that gives a 50% probability of a second-degree burn according to Stoll-Chianta criterion.
A deduction of that statistic figure should ensure the protection required european law.

The ATPV indicates the maximum thermal incident energy in cal per cm2 before second degree burns
may occur. For example: on unprotected skin a burn may result from such an incident energy of 1.2
cal/cm2. This corresponds approximately to the energy which is generated by a cigarette lighter flame
applied to the skin for one second. The higher the ATPV value, the better the protection.

A description of the general classifications of risks and the performance of protective clothing taking
into consideration the thermal protective factors can be found in NFPA70E.
The NFPA standard defines four Hazard Risk Categories (HRC) and the corresponding arc 
classifications for garments.

Gevarencategorie ATPV cal/cm2 kJ/m2 Beschermende kleding

Hazard Risk Category ATPV cal/cm2 kJ/m2 Protective Clothing

Minimale ATPV waarde 4 cal/cm2

1 1,2–4 50–167
Minimum ATPV of 4 cal/cm2

Minimale ATPV waarde 8 cal/cm2

2 4–8 167–335
Minimum ATPV of 8 cal/cm2

Minimale ATPV waarde 25 cal/cm2

3 8–25 335–1046
Minimum ATPV of 25 cal/cm2

Minimale ATPV waarde 40 cal/cm2

4 25–40 1046–1674
Minimum ATPV of 40 cal/cm2
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Beproevingen volgens GS-ET-29

Arc testing according GS-ET-29

Gipsbox met electroden / 
gypsum box with electrodes

Voor de test / 
before the test

Na de test / 
after the test

Classificatie Prospectieve Afstand tot Inwerkenergie Vlamboog- Inwerkenergie
kortsluitstroom vlamboog EIO in kJ/m2 energie Warc in kJ EIO in cal/cm2**

Classification Potential Distance from Incident Energy Arc Flash Incident Energy
short-circuit current the arc flash kJ/m2 Energy Warc in kJ cal/cm2**

Klasse 1 4 kA / 0,5 s 350 mm 135 +– 56* 158* 3,2 +– 1,3*

Klasse 2 7 kA / 0,5 s 350 mm 423 +– 78* 318* 10,1 +– 1,9*

Klasse 2+ 8 kA / 0,5 s 350 mm ca. 871 – 917** 374,5** 20,80 – 21,90**

Klasse 2++ 10 kA / 0,5 s 350 mm ca. 1242 – 1327** 546,9** 29,67 – 31,70**

In tegenstelling tot de NFPA70E is in Europa de boxtest zeer goed ingevoerd. De proefopstelling
bestaat uit een paraboolvormige gipsbox met een AL-electrode (boven) en een CU-electrode (beneden)
met een afstand van 30mm tot elkaar. De vlamboog wordt gegenereerd  bij een spanning van
400V/50Hz met een duur van 0,5sec. Het beproevingsprotocol GS-ET-29 onderscheidt bij deze
beproeving 2 klassen: Klasse 1 met een prospectieve kortsluitstroom van 4kA en klasse 2 met een 
prospectieve kortsluitstroom van 7kA. Omdat onze producten een nog grotere bescherming bieden bij
vlambogen, hebben wij deze beproevingsopbouw bij gelijkblijvende afstand van 350mm als basis
genomen en de prospectieve kortsluitstroom tot 8kA (5520EKO) en 10kA (5530EKO) verhoogd. 
Met behulp van de BGI 5188 kunnen onze klanten zo een betere keuze maken voor een PBM, waarbij
de andere risico’s ook in acht genomen moeten worden. Overeenkomstig de GS-ET-29 wordt de
inwerkenergie in KJ/m2 opgegeven. Deze waarden zijn door ons omgerekend naar cal/cm2, dit zijn
geen ATPV waarden! Ze moet het onderscheidt tussen de beide beproevingsmethoden verduidelijken!

Different to NFPA70E the boxtest is the common Arc Test in Europe. The test installation includes a
parabolic gypsum box with an Al-elctrode (under the top) and a Cu-electrode (on the bottom) mounted
with a distance of 30 mm in the middle. The arc is generated by 400 V/50 Hz (voltage without load)
during 0,5 s. The test principle GS-ET 29 defines two classes: Class 1 with a prospective short circuit
current of 4 kA, class 2 with 7 kA, 350 mm distance from test object to the arc flash. Some Preising
products may protect against higher risk so we added more tests with higher current 8 kA (5500EKO20)
and 10 kA (5500EKO30). In combination with the BGI 5188 our customer can choose a PPE with higher
value in consideration to the acoustical and mechanical risk analysis. Regarding to GS-ET 29 the
impact energy is declared in kJ/m2. We transformed this value to cal/cm2 but it is important to know
this is no ATPV. In the opposite the results make clear that both test principles are very different.

* Waarde volgens beproevingsmethode GS-ET-29
* Values in accordance with test principles GS-ET-29

** Deze waarden zijn vastgesteld tijdens de vlamboogproeven.
** These values were determined in the context of the testing.
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Artikel-Nr. Beschrijving Lichttransmissie Vlamboog Gewicht
graad bestendigheid kg

klasse
part-no. description Visible light Arc Flash weight

transmission Protection kg

Gezichtsbescherming
met kap Klasse 0 Klasse 1

Grootte vizier 190 x 165 mm
5500EKO/05 0,30

Electrician
Protective Hood Class 0 Class 1

with screen 190 x 165 mm VLT >75%

Gezichtsbescherming
met kap Klasse 0 Klasse 1*

Grootte vizier 250 x 165 mm
5500EKO/6 0,35

Electrician
Protective Hood Class 0 Class 1*

with screen 250 x 165 mm VLT >75%

Gezichtsbescherming
met kap Klasse 0 Klasse 2, 2+**

Grootte vizier 250 x 165 mm
5520EKO 0,35

Electrician
Protective Hood Class 0 Class 2, 2+**

with screen 250 x 165 mm VLT >75%

Gezichtsbescherming
met kap Klasse 1 Klasse 2, 2++**

Grootte vizier 250 x 165 mm
5530EKO 0,35

Electrician
Protective Hood Class 1 Class 2, 2++**

with screen 250 x 165 mm VLT >50%

Gezichtsbescherming voor de elektromonteur met kap en oor bescherming,
EG type beproeving volgens EN 166, EN 170170 en GS-ET-29

Electrician Face Protection with hood and ear protection
EC-type-tested according EN 166-170 and German GS-ET-29 test principle

5500EKO/05

5500EKO/6

5530EKO

* Het upgraden naar een hogere vlamboogbestendigheid is mogelijk, vervangingsdelen vindt u op blz. 10
* Upgrading of arc protection level is available for spareparts have a look at page 10

** Klasse 2+ / class 2+: Boxtest met parameter 8kA, 0,5sec
Boxtest with increased parameters 8 kA 0,5 s

Klasse 2++ / class 2++: Boxtest met parameter 10kA, 0,5sec
Boxtest with increased parameters 10 kA 0,5 s

5520EKO

De gezichtsbescherming 55xxEKO is als persoonlijk beschermingsmiddel van categorie 3 te gebruiken als
bescherming tegen vlambogen bij elektrotechnische werkzaamheden. Dit PBM biedt het hoofd geen mecha-
nische bescherming. Ze is toepasbaar voor werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning
(1.000V) staande delen zolang er geen risico bestaat dat met het hoofd onder spanning staande delen
geraakt kan worden. Geschikt voor schakelwerkzaamheden, vervangen van zekeringen, verwisselen van
kWh-meters en andere werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen zoals wer-
ken in kabelverdeelkasten, huisaansluitkasten of  bij werkzaamheden aan kabels. Niet geschikt voor werken
aan bovenleidingen. Door de vorm biedt de kap een zeer goede bescherming  van de hals en oren.

The electrician protective hoods 55xxEKO are PPE category 3 to protect against the risks of arc flash.
The PPE does not have a mechanical head protection (hard hat). It is suitable for live work under 
voltage up to 1000 Volts/AC as far as the user cannot reach live parts with his head. Suitable for 
switching, metering, live work in substations and LV cable work. Not suitable for live work in overhead.
One to design the PPE has a very good protection for ears, chin and neck.
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Artikel-Nr. Beschrijving Lichttransmissie Vlamboog Gewicht
graad bestendigheid kg

klasse
part-no. description Visible light Arc Flash weight

transmission Protection kg

Gezichtsbescherming
voor elektromonteur

met universele bevestiging Klasse 0 Klasse 1
voor de helm

EN 50365/EN397**
5500E 0,30

Electrician face shield
universal fitting for Class 0 Class 1

hard hats VLT >75%
EN 50365/EN397**

Gezichtsbescherming voor de
elektromonteur met bevestiging Klasse 0 Klasse 1
voor helmen van het fabricaat

Schuberth met bevestigingssleuf
5500ES 0,30

Electrician face shield
with fitting for Class 0 Class 1

Schuberth hard hat VLT >75%
with slots

Gezichtsbescherming voor
elektromonteur met geïntegreerd Klasse 0 Klasse 1

scherm in de helm EN 50365.
Lamp (5500ESK-EL)

en gehoorbescherming
5500ESK-K 1,40

Electrician hard hat
EN 50365 Class 0 Class 1

with integrated face shield, VLT >75%
helmet light (5500ESK-EL)

and hearing protection

Gezichtsbescherming voor
elektromonteur met geïntegreerd Klasse 0 Klasse 1

scherm in de helm EN 50365
5500ESK 0,75

Electrician hard hat
EN 50365 Class 0 Class 

with integrated face shield VLT >75%

Gezichtsbescherming voor Klasse 2
elektromonteur met helm Klasse 1 ATPV x,x

EN 50365/EN397 cal/cm2

5500E_AS1200 0,75
Electrician face shield Class 2

with hard hat Class 1 ATPV x,x
EN 50365/EN397 VLT >50% cal/cm2

Helm voor de elektromonteur met gezichtsscherm
Type beproeving volgens EN 166, EN 170 en GS-ET-29

Electrician Face Protection with Hard Hat
EC-type-tested according EN 166-170 and German GS-ET-29 test principle

5500E

5500ES

5500ESK

5500E_AS1200
** Helmen vindt u op blz 12, toebehoren zoals lampen op blz 11
** Please find hard hats on page 12 / Accessories as lights on page 11

5500ESK-K
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5500EKxx

Toebehoren en upgrade mogelijkheid tot klasse 2, 2+ en 2++

Accessories and upgrade to class 2, 2+ and 2++

5520ER/5530ER

5520UG/5530UG

Sinds 1998 worden gezichtsbeschermingskappen 5500EKO verkocht. Deze kappen waren destijds al
uitgerust met textiel dat de hedendaagse beproevingen moeiteloos doorstaan. Speciaal voor de trouwe
klanten kunnen wij deze kappen upgraden naar de nieuwste beproevingseisen. De schermen type
5520EKO_UG en 5530EKO-UG kunnen in oudere kappen gebouwd worden waardoor deze ook aan
klasse  2+ of 2++ voldoen. Indien het textiel van de gezichtsbescherming 5500EKO/6 mechanisch niet
aangetast is kan door het vervangen van het vizier door een vizier met grotere bescherming een pro-
duct dat reeds jaren toegepast is opnieuw aan de hoogste eisen van bescherming gebracht worden.

The real good thing with the Preising Electrician Protective Hood is that the fabric part of the first
5500EKO/6 from 1998 does already more than fulfill the hard requirements of the German GS-ET 29
class 2 requirements. Now our present for your loyalty: the cost-effective upgrade of your hood.

Artikel-Nr. Beschrijving Gewicht
kg

part-no. description weight
kg

Vervangingsscherm voor 5500EKO/05 tot productiedatum 07/2009
5500EKER/05 0,10

Spare screen for 5500EKO/05 up to production date 07/2009

Vervangingsscherm voor 5500EKO/05 vanaf productiedatum 08/2009
5500EKER/05N 0,10

Spare screen for 5500EKO/05 from production date 08/2009

Vervangingsscherm voor 5500EKO/6 tot productiedatum 07/2009
5500EKO/K/6 0,10

Spare screen for 5500EKO/6 up to production date 07/2009

Vervangingsscherm voor 5500EKO/6 vanaf productiedatum 08/2009
5500EKO/K/6N 0,10

Spare screen for 5500EKO/6 from production date 08/2009

Vervangingsscherm voor 5520EKO
5520ER 0,10

Spare screen for 5520EKO

Vervangingsscherm voor 5530EKO
5530ER 0,10

Spare screen for 5530EKO

Artikel-Nr. Beschrijving Gewicht
kg

part-no. description weight
kg

Vervangingsvizier om 5500EKO/6 te upgraden van
vlamboogbestendigheid klasse 1 naar klasse 2, 2+

5520UG 0,10
Upgrade of 5500EKO/6 from arc flash
protection class 1 to class 2 res. 2+

Vervangingsvizier om 5500EKO/6 te upgraden van
vlamboogbestendigheid klasse 1 naar klasse 2, 2++

5530UG 0,10
Upgrade of 5500EKO/6 from arc flash
protection class 1 to class 2 res. 2++
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Artikel-Nr. Beschrijving EG- Spannings- Gewicht
type bereik AC kg

beproeving

part-no. description EC-type- voltage weight
tested Range kg
acc. to

Lamp voor helm
5500ESK GS-ET-29 tot /

5500ESK-EL EN 397 up to 0,09
Helmet light EN 166 1000 V AC
for 5500ESK

Gehoorbescherming niet
geschikt voor werken

Gehoorbescherming aan of in de nabijheid
voor helm van onder spanning
5500ESK staande delen

5500ESK-MM – 0,2
Hearing Hearing protection

protection for not suitable for
5500ESK ”live working“

5500ESK-EL

Toebehoren

Accessories

Artikel-Nr. Beschrijving Levens- Lichtopbrengst Gewicht
duur Lumen kg

part-no. description operating luminancel weight
time lumen kg

Lamp voor op vizier met 1 LED,
optisch versterkt, beproefd bij
vlambogen, past op gezichts-

bescherming type 5500E en alle
gezichtsbeschermingen 150

met kap uur
5500EL-TA 40 0,095

Visor light with 1 LED, 150
optically amplified arc flash hours

tested suitable for
face shield 5500E and all

Protective Hood with screen

Lamp voor op vizier met 4 LED’s
optisch versterkt, beproefd bij
vlambogen, past op gezichts-

bescherming type 5500E en alle Tot
gezichtsbeschermingen 150

met kap uur
5500EL-TP 35 0,095

Visor light with 4 LED, Up to
optically amplified arc flash 150 houres

tested suitable for
face shield 5500E and all

Protective Hood with screen

Lamp voor op vizier met 1 LED,
optisch versterkt, beproefd bij
vlambogen, past op gezichts-

bescherming type 5500E en alle Tot
gezichtsbeschermingen 150

met kap uur
5500EL-EX 30 – 40 0,16

Visor light with 1 LED, Up to
optically amplified arc flash 150 houres

tested suitable for
face shield 5500E and all

Protective Hood with screen

5500EL-TA

5500EL-TP

5500EL-EX

5500ESK-MM
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Helmen voor de elektromonteur voor werken aan of in de nabijheid
van onder spanning staande delen tot 1.000V

Electricians helmets for work under voltage up to 1000 V AC
Artikel-Nr. Passend EG- Spannings- Kleur Gewicht Materiaal

scherm type bereik AC kg
beproeving

part-no. fits to visor EC-type- voltage Color weight material
tested Range kg
acc. to

Rood Glasvezel
5501E- 5500E EN 397 tot / versterkt

EN50365 EN 50365 up to 0,50
1000 V red fibre

Polycarbonat

Blauw Glasvezel
5501E- 5500E EN 397 tot / versterkt

EN50365-B EN 50365 up to 0,50
1000 V blue fibre

Polycarbonat

Geel Glasvezel
5501E- 5500E EN 397 tot / versterkt

EN50365-G EN 50365 up to 0,50
1000 V yellow fibre

Polycarbonat

Wit Glasvezel
5501E- 5500E EN 397 tot / versterkt

EN50365-W EN 50365 up to 0,50
1000 V white fibre

Polycarbonat

Wit Poly-
5500ES tot / ethyleen

5501E 5500E EN 397 up to 0,50
1000 V white poly-

ethylene

Blauw Poly-
5500ES tot / ethyleen

5501EB 5500E EN 397 up to 0,50
1000 V blue poly-

ethylene

Rood Poly-
5500ES tot / ethyleen

5501ER 5500E EN 397 up to 0,50
1000 V red poly-

ethylene

5501E-EN50365

5501E-EN50365-B

5501E-EN50365-G

5501E-EN50365-W

5501E

5501EB

5501ER
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Gezichtsbescherming voor de elektromonteur volgens EN 166 werken aan
of in de nabijheid van onder spanning staande delen tot 1.000V

Electricians-face shield according to EN 166
for work under voltage up to 1000 V AC

Deze beproevingen zijn gedaan om aan te
tonen dat het materiaal bestand was tegen
een vlamboog en dat er geen gevaar was
dat het product op het lichaam smolt.
Metingen met calorie meters zijn niet
beschikbaar omdat deze eerst in 2004 tot
2007 uitgevoerd zijn. 

Video’s van deze tests zijn op aanvraag
beschikbaar.

These tests have been conducted to show
the resistance of material and to exclude,
that additional risks are resulting from 
the PPE up to arc level (e.g. burning face
screen). Calorimetric tests have not been
involved, as these tests have been made
between 2004–2007.

Videos of the tests are available on
demand.

1000 V

Voor de test  /  before the test

Na de test  /  after the test

Gipsbox met electroden  /  gypsum box with electrodes
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Toebehoren

Accessories

Artikel-Nr. Beschrijving Materiaal Gewicht
kg

part-no. description material weight
kg

2-punts Geweven
kinriem kunstleer

5501EK2Punkt 0,08
2-point laminated

Chinstraps leather cloth

5-punts Geweven
kinriem kunstleer

5501EK5Punkt 0,10
5-point laminated

Chinstraps leather cloth

Bivakmuts,
beproefd volgens EN 531,

ATPV-waarde 88%
12,1 cal/cm2 katoen

4520 0,10
Balaclava Interlock

acc. to EN 531 knit
ATPV-Rating 88% cotton
12,1 cal/cm2

Opslag en transport Geweven
mogelijkheden kunstleer

5099/L1 0,25
Storage and laminated
transport bag leather cloth

Opslag en transport Geweven
mogelijkheden kunststof

5099/L4 0,50
Storage and plastic
transport bag tissue

Opslag en transport Geweven
mogelijkheden kunststof

5099/S4 0,65
Storage and plastic
transport bag tissue

Opslag en transport Geweven
mogelijkheden kunststof

5099/L11 0,20
Storage and plastic
transport bag tissue

5501EK2Punkt

5501EK5Punkt

4520

5099/L1

5099/L4

5099/S4

5099/L11
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Leveringsoverzicht van persoonlijke beschermingsmiddelen die het gezicht en hoofd
van een elektromonteur beschermen tegen de effecten en invloeden van vlambogen

Total supply to protect the head
from the influences and effects of arcing faults

Art.-Nr. EN 397 EN 50365 EN 812 EN 166 GS-ET-29 GS-ET-29 GS-ET-29 GS-ET-29
Helmen 1000V Stoot- EN 170 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 2+ Klasse 2++

bescherming 4 kA/0,5 s 7 kA/0,5 s 8 kA/0,5 s 10 kA/0,5 s

part-no.

5500E +
5501E – – – – –

5500E +
5501E- – – – –

EN 50365

5500ES +
5501E – – – – –

5500ES +
5501E- – – – – –

EN 50365

5500ESK – – – –

5500E_AS1200 – – –

5500EKO/05 – – – – –

5500EKO/6 – – – – –

5520EKO – – –

5530EKO – –

5500EKS/6
In voorbereiding – – – –

5520EKS
In voorbereiding – – –

5530EKS
In voorbereiding – –
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Overige PBM’s die ook de rest van uw
lichaam tegen de thermische gevaren van een

vlamboog beschermen.

Protect The Rest Of Your Body with
personal protective equipment (PPE)

against the thermal hazards of an electric arc too!

In ons leveringsprogramma vindt u alle persoonlijke beschermingsmiddelen die tegen de inwerking van
thermische gevaren door het ontstaan van een vlamboog beschermen.

In our product range you will find more personal protection against the thermal hazards 
of an electric arc (PPE):
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