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dedykowany
do prac
na wysokości

dostępne dwa modele:
elektroizolacyjny atra 10
wentylowany atra 10V



obrotowa lub stała
ergonomiczna więźba

Płynna regulacja
obwodu więźby pokrętłem.
Zakres regulacji 51-63 mm.

konstrukcja chroniona Patentem
mechanizm regulacji obwodu więźby (od wewnętrz-
nej strony głowy) posiada miękką, elastyczną oraz 
zintegrowaną konstrucję, która zapewnia komforto-
we i higieniczne użytkowanie.

regulacja więźby
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więźba obrotowa więźba stała

Przemysłowy hełm ochronny
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en 397:2012+A1:2012  

en 397:2012+A1:2012  

en 50365: 2002 

-30° -30° -30°

electrical insulation

elektroizolacyjny atra 10

wentylowany atra 10V

atra10 jest hełmem spełniającym najwyższe normy w zakresie elektroizolacyj-
ności. chroni przed przypadkowym, krótkotrwałym kontaktem z przewodnikiem 
prądu o wartości 440V ac (zgodnie z wymaganiami opcjonalnymi normy en 397) 
oraz może być stosowany jako hełm elektroizolacyjny przy instalacjach niskiego 
napięcia - zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości 
do 1000V ac lub 1500V Dc (zgodnie z wymaganiami normy en 50365:2002).

hełm został zaprojektowany w celu ochrony głowy użytkownika przed spadającymi przedmiotami. hełm wyposażony jest w uniwersalne 
gniazda 30 mm pozwalające na montaż dodatkowego wyposażenia takiego jak ochronniki słuchu czy osłony twarzy. Przewyższa wymagania 
normy en 397: może być stosowany w zakresie temperatur -30°c / +50°c i jest odporny na zgniatanie boczne (LD).

W skład każdego hełmu wchodzi:
•	 skorupa hełmu 
•	 pasek podbródkowy (mocowany do skorupy hełmu w 4 punktach)
•	 paski nośne więźby (mocowane do skorupy hełmu w 6 punktach)
•	 pas więźby z wygodnym mechanizmem regulacji realizowanym za pomocą pokrętła
•	 wymienny, welurowy potnik.
zastosowanie: prace na wysokości / budownictwo / przemysł / leśnictwo

✓	dedykowany do prac przy instalacjach niskiego napięcia
do 1000V ac lub 1500V dc
✓	niewentylowany

✓	wentylowany

W wykonanej z aBs-u skorupie hełmu atra 10V jest 10 otworów wentylacyjnych 
zapewniających komfort pracy nawet w upalne dni.

✓	LD - odkształcenie
boczne

✓	testowany w bardzo
niskiej temperaturze (-30°c)

✓	odporność
na uderzenie
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elektroizolacyjny z więźbą obrotowąwentylowany

z więźbą stałą

tworzenie numeru referencyjnego

biały

niebieskiczerwony hi-Vis żółto-zielony

pomarańczowy zielony

czarny

żółty

różowy

ih XXX YYY 001 ih XXX YYY 002

ih XXX YYY 003 ih XXX YYY 004 ih XXX YYY 005

ih XXX YYY 006 ih XXX YYY 007 ih XXX YYY 008

ih XXX YYY 009 szaryih XXX YYY 010 fioletowyih XXX YYY 011

  ZZZ IH XXX YYY

Przykładowe kolory  
niestandardowe dostępne 
na zamówienie.Prosimy  
o kontakt z działem  
handlowym.
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ih 100 YYY ZZZ

atra 10

ih XXX 100 ZZZih 101 YYY ZZZ

atra 10V

ih XXX 200 ZZZ



Przykład numeru referencyjnego do zamówienia atra 10V

Przykład numeru referencyjnego do zamówienia atra 10

elektroizolacyjny więźba obrotowa czerwony elektroizolacyjny więźba stała biały

wentylowany więźba obrotowa niebieski wentylowany więźba stała hi-Vis żółto-zielony
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ih 100 100 003

100 100 003

ih 100 200 001

100 200 001

ih 101 100 004

101 100 004

ih 101 200 005

101 200 005



akcesoria do hełmów atra 10 i atra 10V

osłona tWarZY DrZeWiarska osłona tWarZY
nr. kat.: ihs 100 nr. kat.: ihs 300

WiZYtoWnik
nr. kat.: iha 310

Worek transPortoWY
nr. kat.: aX 009a

osłona PrZeciWsłonecZna
nr. kat.: iha 205

ociePLacZ
nr. kat.: iha 202
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ochraniacze słuchu do hełmów atra 10 i atra 10V

truDno roZłącZaLne
do stałego zastosowania
z hełmem

konstrukcja
metaLoWa

konstrukcja
PLastikoWa
eLektroiZoLacYjna

roZłącZaLne
do częstego odpinania
od hełmu

nr. kat.:
iha 111 01

nr. kat.:
iha 121 01

nr. kat.:
iha 111 02

nr. kat.:
iha 121 02

nr. kat.:
iha 110 01

nr. kat.:
iha 110 02

nr. kat.:
iha 120 01

nr. kat.:
iha 120 02

Worek transPortoWY

ce en352-3, snr:25,9 db 
ansi s3.19, nrr: 22 dB

ce en352-3, snr: 23 db 
ansi s3.19, nrr: 30 dB
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naklejki odblaskowe do hełmów atra 10 i atra 10V

nr. kat.: ih 000 000 101

nr. kat.: ih 000 000 104

nr. kat.: ih 000 000 102

nr. kat.: ih 000 000 105

nr. kat.: ih 000 000 103

nr. kat.: ih 000 000 106

kolor szary kolor żółty

kolor szary

kolor Pomarańczowy

kolor żółty

kolor niebieski

kolor czerwony

kolor zielony

nr. kat.: ih 000 000 121 nr. kat.: ih 000 000 122

wzór heksagonalny (plaster miodu)

wzór pryzmatyczny (trójkątny)
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części zamienne do hełmów atra 10 i atra 10V

WeLuroWY Potnik

WięźBa oBrotoWa

reguLoWanY, 4-PunktoWY Pasek PoDBróDkoWY

WięźBa stała

Paski nośne

nr. kat.: ih 000 100 080

nr. kat.: ih 000 100 000

nr. kat.: ih 000 001 000

nr. kat.: ih 000 200 000

nr. kat.: ih 000 100 020

kolor czerwony

kolor zielony



 

ATRA 20 
en 397:2012+a1:2012  

Przemysłowy hełm ochronny 
z wizjerem wewnętrznym

żółty pomarańczowy żółty hV granatowybiały czarny

en 50365: 2002 
Przeznaczony do pracy 
w instalacjach niskiego napięcia 
do 1000 V ac lub 1500 V dcżółty pomarańczowy żółty hV granatowybiały czarny

odporność na odkształcenie boczne

testowane przy bardzo niskim poziomie temperatura (-30°c)

odporność na rozpryski stopionego metalu

lekki i trwały - konstrukcja z tworzywa aBs; waga 550 gr

en 166
1 klasa optyczna 
odporność na uderzenie 
odłamków ze średnią prędkością 120 m/s

nastawny 
4-punktowy pasek 

podbródkowy

zakres regulacji  
obwodu: 51-63 cm
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ATRA 20S 
en 397:2012+a1:2012  

Przemysłowy hełm ochronny 
z wizjerem wewnętrznym 
i zewnętrzną osłonę twarzy

Przemysłowy hełm ochronny 
z wizjerem wewnętrznym

żółty pomarańczowy żółty hV granatowybiały czarny

en 50365: 2002 
Przeznaczony do pracy 
w instalacjach niskiego napięcia 
do 1000 V ac lub 1500 V dcżółty pomarańczowy żółty hV granatowybiały czarny

odporność na odkształcenie boczne

testowane przy bardzo niskim poziomie temperatura (-30°c)

odporność na rozpryski stopionego metalu

lekki i trwały - konstrukcja z tworzywa aBs; waga 720 gr

en 166 
en 170
gs-et-29:2019-06 
• 1 klasa optyczna
• odporność na wysoką energię uderzenie 190 m/s (a)
• odporność na łuk elektryczny
• ochrona przed promieniowaniem uV
• ochrona przed odpryskami chemicznymi  

/ stopionymi metalami / gorącymi
• ciała stałe

nastawny 
4-punktowy pasek 
podbródkowy

zakres regulacji  
obwodu: 51-63 cm
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Lokalizacje nadruków:
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* Możliwośc nadruku po odu stronach hełmu (każdy bok liczony jako osobna lokalizacja)* Możliwośc nadruku po odu stronach hełmu (każdy bok liczony jako osobna lokalizacja)

dostosowywanie nadruków na hełmach ochronnych
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* Możliwośc nadruku po odu stronach hełmu (każdy bok liczony jako osobna lokalizacja)* Możliwośc nadruku po odu stronach hełmu (każdy bok liczony jako osobna lokalizacja)

NAdruk w jedNYm kolorZe

NAdruk w dwócH kolorAcH

NAdruk w trZecH kolorAcH

Kolory nadruków:
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dział handlowy 

handlowy@protekt.com.pl 
tel. +48 42 29 29 500

Urszula Białka
tel. +48 42 29 29 502
ula@protekt.com.pl 

Joanna Pietrzak-Łężak
tel. +48 42 29 29 505
joanna@protekt.com.pl 

Katarzyna Kade
tel. +48 42 29 29 509
katarzynakade@protekt.com.pl

siedziba firmy - biuro

ul. Skromna 6
93-405 Łódź
Polska

tel. +48 42 29 29 500
tel. +48 42 680-20-83
fax +48 42 680-20-93

magazyn
ul. Gombrowicza 6
93-405 Łódź
Polska

adres rejestrowy
PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz  
Spółka z o. o.
ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
KRS: 0001009727
REGON: 524047958
NIp: 7292747932

dział handlowy

handlowy@protekt.com.pl
tel. +48 42 29 29 500
fax +48 42 680-20-93


