
MOBY والُ پیششفتِ هذل ٍ ًشاًی آتش ّای والُ جذیذ ًسل GALLET  هشتشن ّوىاسی با وِ باشذ هی MSA هاسن 1
 اسٍپا اتحادیِ وشَسّای ٍ استشالیا واًادا، اهشیىا، لبیل اص صٌؼتی وشَسّای اغلب دس ٍ شذُ تَلیذ ٍ طشاحی ایتالیا ٍ اهشیىا
 بِ ًسبت پیششفتِ والُ ایي.شذ خَاّذ ایشاى ایوٌی باصاس ٍاسد باس اٍلیي بشای بضٍدی ٍ گیشد هی لشاس استفادُ هَسد ٍ تَصیغ
GALLET والُ : باشذ هی ریل ّای بشتشی ٍ اهتیاصات داسای MSA هاسن 1
 حشاستی هماٍهت اص ػالی استحىام داشتي ضوي وِ شذُ تَلیذ فایبشگالس ًسَص بلٌذ الیاف اص والُ ایي خاسجی پَست1ِ)

GALLET هذل) شذُ یاد والُ لبلی ًسل حالیىِ دس باشذ هی بشخَسداس باال بسیاس  خاسجی پَستِ داسای (MSA هاسن 1
 ٍ گشها با هَاجِ ٍ حشیك با هباسصُ سٌگیي ػولیات دس وِ شَد هی تَلیذ ABS ًام بِ پلیوش ًَػی اص ٍ بَدُ پالستیىی

.باشذ ًوی هٌاسب صیاد حشاست
GALLET بِ ًسبت ٍصى افضایش بذٍى MOBY والُ بیشًٍی پَستِ سطح2)  ایوٌی لزا بَدُ بضسگتش دسصذ 20 حذٍد 1

.ًوایذ هی فشاّن ًشاى آتش بشای سا بیشتشی
GALLET هذل دس سش سٍی والُ استمشاس استحىام3)  هذل دس حالیىِ دس است همذٍس صیشچاًِ بٌذ طشیك اص صشفا 1

MOBY ٍُپشت دس تٌظین دووِ یه اص استفادُ ٍ والُ دسٍى دس سگالطی سیستن یه تؼبیِ با چاًِ صیش بٌذ بش ػال 
 استحىام سش سٍی والُ تشتیب بذیي ٍ شًَذ هی هحىن سش دٍس والُ داخلی ّای بالشته ٍ ّا تسوِ سَْلت بِ والُ
.باشذ هی تش ساحت بسیاس ًشاى آتش بشای سا آى اص استفادُ ٍ داشتِ ػالی

GALLET هذل والُ دس وِ MOBY والُ سمف ٍ باال لسوت دس هاًغ یه ٍجَد4)  اص شؼلِ ٍسٍد هاًغ ًذاسد ٍجَد 1
.ًوایذ هی بیشتشی حفاظت سا ًشاى آتش هَّای لزا شذُ، والُ داخل سوت بِ صَست هحافظ طلك سٍی

GALLET بِ ًسبت سا والُ ایي اص استفادُ آسایش MOBY والُ پیشاًی جلَی دس شذُ تؼبیِ ًشم بالشته ٍجَد5) 1 
.است ًوَدُ بیشتش

 بذٍى سا هحافظ ایي هٌاسب استمشاس اهىاى تا بَدُ تٌظین پیچ داسای طشف دٍ دس MOBY والُ چشن هحافظ ػیٌه6)
.ًذاسد ٍجَد هشابِ والُ دس اهىاى ایي .ًوایذ فشاّن ًشاى آتش چشن سٍی هضاحوت

 بِ ًسبت لطؼِ ایي بشای بیشتشی استحىام MOBY صَست هحافظ طالیی طلك طشفیي دس طشفِ دٍ ّای گیشُ ٍجَد7)
.است وشدُ فشاّن فَق هشابِ والُ

 دس حالیىِ دس باشذ هی آلَهیٌیَهی سٍوش با (Kevlar)پاساآساهیذ %100 جٌس اص MOBY والُ گشدًی پشت هحافظ8)
.شَد هی استفادُ وتاى ای پاسچِ آستش ٍ آلَهیٌیَهی سٍوش با شیشِ پشن هٌسَج اص اغلب هشابِ ًَع

 ًسبت هَثشتشی دّی حفاظت لزا است هشابِ ًَع اص بیشتش دسصذ 50 حذٍد MOBY والُ گشدًی پشت هحافظ سطح9)
.داسد همایسِ هَسد والُ بِ

 شَد هی اسائِ اضافی ّضیٌِ بذٍى دیگشی لطؼات ٍ هخصَص آچاس ٍ لَُ چشاؽ الحاق گیشُ MOBY والُ ّوشاُ بِ   (10
.ًیست هَجَد هشابِ ّای والُ هَسد دس ششایطی چٌیي وِ
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.اطالعات تیشتر در کاتالَگ ّای پیَست تقذین شذُ است



 پَستِ خارجی کالُ سثک از جٌس الیاف تلٌذ ًسَز کاهپَزیت
  ساختِ شذُ طثق استاًذاردّایEN 443:2008  ٍEN 14458:2004 ترای کالُ ٍ هحافظ چشن  ٍ صَرت
  60الی  52تا قاتلیت استفادُ ترای سایسّای

دارای پَستِ خارجی ٍسیع ترای حفاظت تیشتر سر-
دارای حساسیت شٌیذاری ٍ حرارتی-
راحتی کاهل در ٌّگام استفادُ از هحافظ ّای صَرت تعثیِ شذُ در کالُ-

  (هاسکْا، چراغ ّا ٍ سیستن ّای ارتثاطی)استفادُ راحت از کالُ ّوراُ تا سایر تجْیسات هَرد ًیاز از قثیل



حق اًتخاب

ًَارّای شثرًگ
ًقرُ ای
زرد
ًارًجی
ًقرُ ای تا حاشیِ آتی
ًقرُ ای تا حاشیِ سثس

یک تَری قاتل تٌظین  
ضذ الکتریسیتِ ساکي در سقف  
.داخلی کالُ جاسازی شذُ است

  تذٍى سایس تٌظین ترای کالُ خارجی دکوِ
  .کالُ گردًی هحافظ تا تواس یا ٍ دخالت

  از استفادُ ٌّگام در حتی آساى استفادُ قاتل
  .ًشاًی آتش دستکش

  ٍ عولیات ٌّگام در ًیاز هَرد هیساى تٌظین
.هیثاشذ آساى ٍ سریع تسیار کالُ ایي از استفادُ

استفادُ سْل ٍ آساى از تجْیساتی  
چَى هاسک ّوسهاى تا استفادُ از کالُ

پشت گردى از جٌس پاراآراهیذ تا رٍکش  
آلَهیٌیَهی

قاتل استفادُ تا  
سیستن ّای  

ارتثاطی



پَستِ خارجی از جٌس الیاف تلٌذ ًسَز کاهپَزیت 
تادٍام ٍ طَل عور زیاد

هاًع تعثیِ شذُ ترای جلَگیری از ًفَر  
شعلِ تِ داخل کالُ از رٍی طلق هحافظ  

صَرت تیرًٍی

.قطعِ طالیی جلَی کالُ سفارشی است

  تا کالُ در شذُ تعثیِ چشوی هحافظ طلق
  استقرار ترای تٌظین قاتل جاًثی ّای گیرُ

: کالس تا چشن رٍی راحت ٍ هٌاسة
(AT استاًذارد کالس) شذیذ ضرتات-
(K استاًذارد کالس) خراشیذگی -
(N استاًذارد کالس) ضذتخار -

  ٍ شفاف رًگ دٍ در شذى جوع قاتل صَرت هحافظ
OPTICAL کالس (.دارد هذل تِ تستگی)طالیی   تا 1
  هقاٍم ٍ تٌفش هاٍراء اشعِ هقال در حفاظت قاتلیت

: تراتر در
(AT استاًذارد کالس) شذیذ ضرتات-
(K استاًذارد کالس) خراشیذگی -
(N استاًذارد کالس) ضذتخار -

: طالیی صَرت هحافظ ترای
قرهس هادٍى هحافظ-
(CE استاًذارد-5الی4درجِ)رًگ تشخیص قذرت افسایش -
قرهس هادٍى تازتاتٌذگی افسایش -

چاًِ تٌذ چرهی قاتل تٌظین ٍ ضذ اشتعال  
چرهی پشت گردىّوراُ تا تٌذ 

هحل تعثیِ چراغ قَُ تا قاتلیت ًصة آساى ٍ سریع


