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Szkolenie 
Na Wysokości





Icc. 4 kA eff / 1 sTL3853
Zestaw uziemiający i zwierający to tablic niskiego napięcia bez napięcia. Zgodnie z CEI EN 61230.

Icc. 8 kA/0.23sTL3856
Zestaw uziemiający i zwierający do linii napowietrznych niskiego napięcia, 
z przewodem gołym, przy pomocy zacisku łączącego.
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Zestaw złożony z:
4 zaciski łączące do przewodów od 2 do 18 mm 
mocowanych na żerdzi i 0.8 m.
3 odcinki kabla miedzianego plecionego bardzo 
elastycznego przekrój 16 mm² długość 0.70 m.
1 szpula metalowa z 16 m kabla miedzianego, bardzo 
elastycznego, przekrój 16 mm².
1 żerdź uziemiająca.
1 skrzynka metalowa do transportu.

Zestaw złożony z:3 zaciski łączące izolowane. Do głowicy 
sześciokątnej od M5 do M12, co odpowiada odległości 
między czołami od 10 do 19 mm.
3 kable miedziane o wysokiej elastyczności, pokryte 
przezroczystą otoczką, która łączy wszystkie trzy zaciski z 
trójnikiem. Przekrój 25 mm², długość 0,4 m.
1 trójnik.
1 kable miedziane o wysokiej elastyczności, pokryte 
przezroczystą otoczką. Przekrój 25 mm², długość 1 m. 
Łączy trójnik z uziemieniem.
1 uziemienie pojemność 22 mm.
1 skrzynka z PCV do transportu

SPRZĘT UZIEMIAJĄCY

Śledząc zmiany jakie następują na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, Tranluz stara się w prosty sposób rozwijać tę 
branżę poszerzając zarówno liczbę wyrobów, jak i informację techniczną.

UWAGA
Konsultować róźne konfiguracje.

Icc. 4 kA eff / 1 sTLB166
Zestaw zawiera:
1 Zestaw kabli o sekcji 16mm2 zawierający po 2 
kable o długości 0,50m i   2 kable o długości 
0,40m. Kable posiadają 4 wyjścia miedziane do 
umocowania noży. Posiada centralną złączke z 
gumy,  która umożliwia podłączenie kabli o 
sekcji16mm2 i długości 1m z uziemieniem MT22.
4 Noże do przymocowania bezpieczników typu 0-0
4 Noże do przymocowania bezpieczników typu 1-3
1 Drążek izolowany PH/35-CH17/M10  do 
u m i e s z c z a n i a  i  w y j m o w a n i a  n o ż y  
bezpiecznikowych, i do umieszczania i 
wyjmowania kabli uziemiających.
1 Skrzynia plastikowa transportowa.

UWAGA
Konsultować różne konfiguracje.



TL3950

TL3949
Zestaw uziemiający i zwierający do linii napowietrznych średniego napięcia do 66 KV. Pojemność zacisków od 3 do 
20 mm. Zgodny z Zgodnie z CEI EN 61230

Zestawy złożone z takich samych elementów jak model TL3949, w którym odcinki kabla miedzianego 
plecionego są średnicy 35 mm². Zgodnie z CEI EN 61230.

Icc. 23,9 kA/1 s

TL3822

Zestaw złożony z:
3 zacisk łączący do linii wysokiego napięcia model 
TL3892, pojemność od 5 do 60 mm średnicy.
3 odcinki kabla miedzianego plecionego po 7 m 
długości i przekroju 70 mm².
3 zestaw model TL3867 do uziemienia, pojemność 33 
mm.
1 żerdź izolująca model TL3905 długość całkowita 4 
m w 2 odcinkach. Zgodnie z CEI EN 61235.
1 skrzynka metalowa do transportu urządzenia.
1 futerał wzmocniony dla żerdzi.

Zestaw uziemiający do linii napowietrznych wysokiego 
napięcia 132 i 220 KV. Opcjonalnie odcinki kabla 
miedzianego plecionego mogą być dostarczane po 10 
metrów długości.

Zestaw uziemiający do linii napowietrznych wysokiego napięcia 380 KV. Opcjonalnie odcinki kabla miedzianego 
plecionego mogą być dostarczane w długościach 10 metrów.

Zestaw uziemiający do linii przesyłowych z zaciskami od 15 do 60 mm².

Zestaw złożony z:
3 zacisk łączący do linii wysokiego napięcia model 
TL3892, pojemność od 5 do 60 mm średnicy.
3 odcinki kabla miedzianego plecionego 7 m długości i 
95 mm² przekroju.
3 zestawy model TL3867 do uziemienia, pojemność 33 
mm.
1 żerdź izolująca model TL3913, długość całkowita 6 m 
w 3 odcinkach. Zgodnie z CEI EN 61235.
1 skrzynka metalowa do transportu urządzenia.
1 futerał wzmocniony do żerdzi.

UWAGA
Zaciski EPAT do linii napowietrznych wysokiego 
napięcia, opcjonalnie mogą być dostarczane z innymi 
rodzajami chwytu, bagnetowe, sześciokątne itp.

Icc. 16,7 kA/1 s

Icc. 12.4 kA/1 sTL3869
Zestaw uziemiający do kabin, punktów transformatorowych i instalacji elektrycznych średniego napięcia. Zgodny 
z CEI EN 61230.

Zestaw wyposażony w:
3 zaciski łączące uniwersalne model TL3894, do 
płytek 40 x 60 mm.
Płytka prostokątna 12 x 60 mm i do przewodów od 5 
do 40 mm średnicy.
3 odcinki przewodu miedzianego plecionego, o 
wysokiej elastyczności, przekrój 50 mm² długość 
0.75 m.
1 łącznik w kształcie trójnika.
1 odcinek przewodu miedzianego plecionego, o wysokiej 
elastyczności, przekrój 25 mm², długość 2 m.
1 uziemienie pojemność 22 mm.
1 żerdź model TL3897 długość 1.35 m w 2 odcinkach. 
Zgodny z CEI EN 61235.
1 skrzynka metalowa do transportu. UWAGA

Z pozycją: TL3870 jest dostarczany zestaw z 
kablem plecionym 95 mm². Icc. 24 kA/0,5 s.
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Zestaw złożony z:
3 zaciski łączące do linii wysokiego napięcia model 
TL3889 sterowane izolowaną linką. Pojemność zacisku 
od 15 do 60 mm.
3 odcinki linki izolowanej o średnicy 10 mm.
3 odcinki kabla miedzianego plecionego o długości 7 
metrów i przekroju 70 mm².
3 uziemiania TL3867 pojemność 33 mm.
1 żerdź izolująca z włókna szklanego, na której końcu 
znajduje się wyrzutnik szpuli.
1 skrzynka metalowa do transportu urządzenia.
1 futerał wzmocniony dla żerdzi.

SPRZĘT UZIEMIAJĄCY SPRZĘT UZIEMIAJĄCY

TL9228

TL9229

Icc. 15,1 kA/1 s

Icc. 8,05 kA/ 1 s

3 Klamry model PC 332 ze stopu aluminium z zamknięciem.
Zamknięcie: przewód o średnicy 3-32 mm.
Klamry są wyposażone w mechaniczny system zwalniania obejmi tylko wówczas gdy jest zamocowany na linii, 
by zapobiegać przypadkowemu wyślizgnięciu.
1 Obejmia klamry z 3 wejściami  model TPP 332/G ze stopu aluminium.
2 Zwoje kabla uziemiającego miedzianego extra plastyczne dla połączenia między klamrami; przekrój 25 mm2, 
długość 2,5 m, zakończone na końcach.
1 Bęben metalowy zawierający 16 m kabla miedzianego uziemiającego o przekroju 16 mm2, zarobionego na 
końcach.
1 Pręt uziemiający stalowy galwanizowany o długości 1m.
1 Drążek izolowany model PE2/250FA  o długości 2,5m w dwóch 
częściach. Zgodnie z normą CEI EN 61235.
1 Skrzynka metalowa do transportu
1 Opaska wzmocniona na drążek izolowany i pręt uziemiający.

 

Icc. 7,2 kA eff/1 s
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TL3950

TL3949
Zestaw uziemiający i zwierający do linii napowietrznych średniego napięcia do 66 KV. Pojemność zacisków od 3 do 
20 mm. Zgodny z Zgodnie z CEI EN 61230

Zestawy złożone z takich samych elementów jak model TL3949, w którym odcinki kabla miedzianego 
plecionego są średnicy 35 mm². Zgodnie z CEI EN 61230.

Icc. 23,9 kA/1 s

TL3822

Zestaw złożony z:
3 zacisk łączący do linii wysokiego napięcia model 
TL3892, pojemność od 5 do 60 mm średnicy.
3 odcinki kabla miedzianego plecionego po 7 m 
długości i przekroju 70 mm².
3 zestaw model TL3867 do uziemienia, pojemność 33 
mm.
1 żerdź izolująca model TL3905 długość całkowita 4 
m w 2 odcinkach. Zgodnie z CEI EN 61235.
1 skrzynka metalowa do transportu urządzenia.
1 futerał wzmocniony dla żerdzi.

Zestaw uziemiający do linii napowietrznych wysokiego 
napięcia 132 i 220 KV. Opcjonalnie odcinki kabla 
miedzianego plecionego mogą być dostarczane po 10 
metrów długości.

Zestaw uziemiający do linii napowietrznych wysokiego napięcia 380 KV. Opcjonalnie odcinki kabla miedzianego 
plecionego mogą być dostarczane w długościach 10 metrów.

Zestaw uziemiający do linii przesyłowych z zaciskami od 15 do 60 mm².

Zestaw złożony z:
3 zacisk łączący do linii wysokiego napięcia model 
TL3892, pojemność od 5 do 60 mm średnicy.
3 odcinki kabla miedzianego plecionego 7 m długości i 
95 mm² przekroju.
3 zestawy model TL3867 do uziemienia, pojemność 33 
mm.
1 żerdź izolująca model TL3913, długość całkowita 6 m 
w 3 odcinkach. Zgodnie z CEI EN 61235.
1 skrzynka metalowa do transportu urządzenia.
1 futerał wzmocniony do żerdzi.

UWAGA
Zaciski EPAT do linii napowietrznych wysokiego 
napięcia, opcjonalnie mogą być dostarczane z innymi 
rodzajami chwytu, bagnetowe, sześciokątne itp.

Icc. 16,7 kA/1 s

Icc. 12.4 kA/1 sTL3869
Zestaw uziemiający do kabin, punktów transformatorowych i instalacji elektrycznych średniego napięcia. Zgodny 
z CEI EN 61230.

Zestaw wyposażony w:
3 zaciski łączące uniwersalne model TL3894, do 
płytek 40 x 60 mm.
Płytka prostokątna 12 x 60 mm i do przewodów od 5 
do 40 mm średnicy.
3 odcinki przewodu miedzianego plecionego, o 
wysokiej elastyczności, przekrój 50 mm² długość 
0.75 m.
1 łącznik w kształcie trójnika.
1 odcinek przewodu miedzianego plecionego, o wysokiej 
elastyczności, przekrój 25 mm², długość 2 m.
1 uziemienie pojemność 22 mm.
1 żerdź model TL3897 długość 1.35 m w 2 odcinkach. 
Zgodny z CEI EN 61235.
1 skrzynka metalowa do transportu. UWAGA

Z pozycją: TL3870 jest dostarczany zestaw z 
kablem plecionym 95 mm². Icc. 24 kA/0,5 s.
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Zestaw złożony z:
3 zaciski łączące do linii wysokiego napięcia model 
TL3889 sterowane izolowaną linką. Pojemność zacisku 
od 15 do 60 mm.
3 odcinki linki izolowanej o średnicy 10 mm.
3 odcinki kabla miedzianego plecionego o długości 7 
metrów i przekroju 70 mm².
3 uziemiania TL3867 pojemność 33 mm.
1 żerdź izolująca z włókna szklanego, na której końcu 
znajduje się wyrzutnik szpuli.
1 skrzynka metalowa do transportu urządzenia.
1 futerał wzmocniony dla żerdzi.

SPRZĘT UZIEMIAJĄCY SPRZĘT UZIEMIAJĄCY

TL9228

TL9229

Icc. 15,1 kA/1 s

Icc. 8,05 kA/ 1 s

3 Klamry model PC 332 ze stopu aluminium z zamknięciem.
Zamknięcie: przewód o średnicy 3-32 mm.
Klamry są wyposażone w mechaniczny system zwalniania obejmi tylko wówczas gdy jest zamocowany na linii, 
by zapobiegać przypadkowemu wyślizgnięciu.
1 Obejmia klamry z 3 wejściami  model TPP 332/G ze stopu aluminium.
2 Zwoje kabla uziemiającego miedzianego extra plastyczne dla połączenia między klamrami; przekrój 25 mm2, 
długość 2,5 m, zakończone na końcach.
1 Bęben metalowy zawierający 16 m kabla miedzianego uziemiającego o przekroju 16 mm2, zarobionego na 
końcach.
1 Pręt uziemiający stalowy galwanizowany o długości 1m.
1 Drążek izolowany model PE2/250FA  o długości 2,5m w dwóch 
częściach. Zgodnie z normą CEI EN 61235.
1 Skrzynka metalowa do transportu
1 Opaska wzmocniona na drążek izolowany i pręt uziemiający.

 

Icc. 7,2 kA eff/1 s

101100



ELEMENTY SPRZĘTU UZIEMIAJĄCEGO

Icc. 3,5 kA/0,5 sTL3956

TL3884

TL3891

TL3894

TL3859

Zestaw uziemiający ruchomy, do układania i naprawy linii napowietrznych 
niskiego i średniego napięcia. Jest dostarczany z 5 metrami kabla 
miedzianego plecionego o przekroju 16 mm². Pojemność od 3 do 20 mm.

Urządzenie zwierające do linii 3 KV prądu stałego. Jest dostarczane z torbą transportową.

TL3954
Zestaw uziemiający ruchomy, do układania i naprawy linii 
napowietrznych wysokiego napięcia. Jest dostarczany z 5 
metrami kabla miedzianego plecionego o przekroju 50 mm². 
Pojemność od 5 do 40 mm.

UWAGA
Konfiguracja zestawu jest przygotowywana zależnie od potrzeb Sieci 
Kolejowej.

Icc 6 kA/1 s

Icc 8 kA/1 s

Icc 20 kA/1 s

Uchwyt stykowy do zestawów uziemiających TL3947 ze sprężyną zamykającą. 
Pojemność od 3 do 20 mm (dla zestawów P.A.T. WIWIW322).

Uchwyt stykowy do zestawów uziemiających TL3949 ze sprzężoną 
zamykającą. Pojemność od 3 do 20 mm.

Uchwyt stykowy do zestawu uziemiającego TL3869 kabin i instalacji elektrycznych średniego 
napięcia. Okrągły od 5 do 40 mm. Pytka 40 x 60 mm. Płytka prostokątna 12 x 60 mm.

0404
Szkolenie Na Wysokosci

Zestaw złożony z:
1 odcinek podstawowy wykonany ze wzmocnionego włókna szklanego o długości 2.50 m zgodnie z CEI EN 
61235. Wyposażone w nakładkę ograniczającą i tulejkę do połączenia z górnym metalowym odcinkiem.
1 odcinek metalowy górny (AL) posiadający płytkę ze stopu aluminiowego do przyłączenia miedzianego 
oplotu i uchwyt stykowy. Na dolnym końcu posiada sworzeń do przyłączenia odcinka z włókna a na górnym 
aluminiowy element do przyłączenia uchwytu stykowego.
1 uchwyt stykowy z brązu / aluminium.
1 oplot kabla miedzianego plecionego, o wysokiej elastyczności, przekrój 95 mm² i długość 4.95 m.
1 element uziemiający z brązu.

TL3889 Icc 17,1 kA/ 0.5 s

Uchwyt stykowy do wyposażenia linii przesyłowych model TL3822. Pojemność 
od 15 do 60 mm.

TL3892 Icc. 41 kA/1 s

Uchwyt stykowy do linii wysokiego napięcia, pojemność od 5 do 60 mm 
średnicy.

TL3887 Icc. 35 kA/1 s 

Uchwyt stykowy do kabin i punktów transformatorowych wysokiego napięcia. 
Pojemność od 10 do 80 mm. Połączenie bagnetowe.

TL3886 Icc. 30.5 kA/1 s

Uchwyt stykowy do kabin i punktów transformatorowych wysokiego napięcia. 
Płytka płaska 100 x 80 mm. Połączenie bagnetowe.

TL3890 Icc. 13.5 kA/1 s 

Uchwyt stykowy nastawny do zestawu uziemiającego, wejście sześciokątne. 
Pojemność od 6 do 35 mm.

TL3916
UWAGA
Dostępny do punktu stałego 
z głowicą kulistą 25 mm.

Icc. 30,9 kA/1 s

Uchwyt stykowy do punktu stałego z głowicą okrągłą o 
średnicy 20, do przewodu okrągłego i płytki 22 mm. 
Typ wejścia sześciokątny.

TL3940
Wspornik do uchwytu trójgniazdowy dla zestawów uziemiających TL3947.

TL3941
Wspornik do uchwytu trójgniazdowy dla zestawów uziemiających TL3949.

TL3866 Icc. 30.9 kA/1 s 

Element uziemiający. Pojemność płytki do 22 mm. Śruba zamykająca stalowa 
zabezpieczona obróbką przeciw rdzewieniu.

TL3867 Icc. 40 kA/1 s

Element uziemiający. Pojemność płytki do 33 mm. Śruba zamykająca stalowa 
zabezpieczona obróbką przeciw rdzewieniu.

SPRZĘT UZIEMIAJĄCY SPRZĘT UZIEMIAJĄCY
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ELEMENTY SPRZĘTU UZIEMIAJĄCEGO

Icc. 3,5 kA/0,5 sTL3956

TL3884

TL3891

TL3894

TL3859

Zestaw uziemiający ruchomy, do układania i naprawy linii napowietrznych 
niskiego i średniego napięcia. Jest dostarczany z 5 metrami kabla 
miedzianego plecionego o przekroju 16 mm². Pojemność od 3 do 20 mm.

Urządzenie zwierające do linii 3 KV prądu stałego. Jest dostarczane z torbą transportową.

TL3954
Zestaw uziemiający ruchomy, do układania i naprawy linii 
napowietrznych wysokiego napięcia. Jest dostarczany z 5 
metrami kabla miedzianego plecionego o przekroju 50 mm². 
Pojemność od 5 do 40 mm.

UWAGA
Konfiguracja zestawu jest przygotowywana zależnie od potrzeb Sieci 
Kolejowej.

Icc 6 kA/1 s

Icc 8 kA/1 s

Icc 20 kA/1 s

Uchwyt stykowy do zestawów uziemiających TL3947 ze sprężyną zamykającą. 
Pojemność od 3 do 20 mm (dla zestawów P.A.T. WIWIW322).

Uchwyt stykowy do zestawów uziemiających TL3949 ze sprzężoną 
zamykającą. Pojemność od 3 do 20 mm.

Uchwyt stykowy do zestawu uziemiającego TL3869 kabin i instalacji elektrycznych średniego 
napięcia. Okrągły od 5 do 40 mm. Pytka 40 x 60 mm. Płytka prostokątna 12 x 60 mm.

0404
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Zestaw złożony z:
1 odcinek podstawowy wykonany ze wzmocnionego włókna szklanego o długości 2.50 m zgodnie z CEI EN 
61235. Wyposażone w nakładkę ograniczającą i tulejkę do połączenia z górnym metalowym odcinkiem.
1 odcinek metalowy górny (AL) posiadający płytkę ze stopu aluminiowego do przyłączenia miedzianego 
oplotu i uchwyt stykowy. Na dolnym końcu posiada sworzeń do przyłączenia odcinka z włókna a na górnym 
aluminiowy element do przyłączenia uchwytu stykowego.
1 uchwyt stykowy z brązu / aluminium.
1 oplot kabla miedzianego plecionego, o wysokiej elastyczności, przekrój 95 mm² i długość 4.95 m.
1 element uziemiający z brązu.

TL3889 Icc 17,1 kA/ 0.5 s

Uchwyt stykowy do wyposażenia linii przesyłowych model TL3822. Pojemność 
od 15 do 60 mm.

TL3892 Icc. 41 kA/1 s

Uchwyt stykowy do linii wysokiego napięcia, pojemność od 5 do 60 mm 
średnicy.

TL3887 Icc. 35 kA/1 s 

Uchwyt stykowy do kabin i punktów transformatorowych wysokiego napięcia. 
Pojemność od 10 do 80 mm. Połączenie bagnetowe.

TL3886 Icc. 30.5 kA/1 s

Uchwyt stykowy do kabin i punktów transformatorowych wysokiego napięcia. 
Płytka płaska 100 x 80 mm. Połączenie bagnetowe.

TL3890 Icc. 13.5 kA/1 s 

Uchwyt stykowy nastawny do zestawu uziemiającego, wejście sześciokątne. 
Pojemność od 6 do 35 mm.

TL3916
UWAGA
Dostępny do punktu stałego 
z głowicą kulistą 25 mm.

Icc. 30,9 kA/1 s

Uchwyt stykowy do punktu stałego z głowicą okrągłą o 
średnicy 20, do przewodu okrągłego i płytki 22 mm. 
Typ wejścia sześciokątny.

TL3940
Wspornik do uchwytu trójgniazdowy dla zestawów uziemiających TL3947.

TL3941
Wspornik do uchwytu trójgniazdowy dla zestawów uziemiających TL3949.

TL3866 Icc. 30.9 kA/1 s 

Element uziemiający. Pojemność płytki do 22 mm. Śruba zamykająca stalowa 
zabezpieczona obróbką przeciw rdzewieniu.

TL3867 Icc. 40 kA/1 s

Element uziemiający. Pojemność płytki do 33 mm. Śruba zamykająca stalowa 
zabezpieczona obróbką przeciw rdzewieniu.

SPRZĘT UZIEMIAJĄCY SPRZĘT UZIEMIAJĄCY
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TL4129

TL4130

TL4131

TL4132

TL4133

TL4134

TL4135

3.80

5

6.43

7.8

9.21

10.6

12

REFERENCE

1.48

1.53

1.58

1.63

1.68

1.72

1.75

1.66

2.26

2.92

3.68

4.55

5.5

6.5

RETREATSPREAD

LENGTH (m)

WEIGHT(Kg)

TL3901

TL3903

TL3905

TL3912

TL3913

2.5

4

4

6

6

REFERENCE

LENGTH HEAD

2

2

2

3

3

EF

EF

G

EF

G

66

220

220

380

380

ELEMENTS BY WORK(metres) TENSION (Kv)

ŻERDZIE IZOLACYJNE

TL5876

TL5879

TL5880

TL5882

TL5877

Icc. 30,6 kA/1 s 

Icc. 30,4 kA/0,5 s

Icc. 54,9 kA/1 s

Element uziemiający do punktu stałego z głowicą okrągłą o średnicy 20, dla 
przewodów okrągłych i płaskich 22 mm. Śruba zamykająca stalowa zabezpieczona 
obróbką przeciw rdzewieniu.

Punkt stały dla przewodu aluminiowego o maksymalnej średnicy 40 mm. Wykonany 
ze stopu aluminiowego, dla wysokiego natężenia prądu. Elementy gwintowane są ze 
stali nierdzewnej. Wymiary A =70 mm B =119 mm C =25 mm

Punkt stały dla 2 przewodów aluminiowych o maksymalne średnicy 36 mm. 
Wykonany ze stopu aluminiowego dla wysokiego natężenia prądu. Elementy 
gwintowane ze stali nierdzewnej. Wymiary A =75 mm B =115 mm C =25 mm

Punkt stały dla przewodu 
aluminiowego rurowego. 
Wykonany ze stopu 
aluminiowego dla wysokiego 
natężenia prądu. Elementy 
gwintowane ze stali nierdzewnej.

Punkt stały z głowicą 
okrągłą. Jest dostarczany z 
kołkiem gwintowanym M-12.

Żerdź jednoprzęsłowa

Żerdź ratunkowa

Żerdzie łączone

Żerdzie teleskopowe

TL3873

TL5935

TL3901

TL4129

Żerdzie izolacyjne jednoprzęsłowe, z żywicy poliestrowej wzmocnione włóknem szklanym, wykonane metodą 
wyciskania. Używane przy wykonywaniu manewrów na instalacjach wysokiego napięcia, otwieraniu 
odłączników itp.

Żerdź ratunkowa przeznaczona do ratowania osób po wypadkach w instalacjach 
wewnętrznych wysokiego napięcia. Jest to zespół utworzony z żerdzi (która może być 
jednoprzęsłowa lub łączona) i narzędzia ratunkowego w kształcie haka.

Żerdzie izolacyjne łączone, z żywicy epoksydowej z włóknem szklanym, zgodnie z normą CEI EN 61235. Element 
podstawowy wyposażony jest w łącznik, do którego można przyłączyć różne elementy pośrednie aż do uzyskania 
żądanej wysokości. Element końcowy jest wyposażony w głowicę, która będzie wykonywać zamierzoną czynność. 

Wykonane z rury z włókna szklanego z głowicą uniwersalną. Ich trójkątna budowa pozwala aby każda sekcja 
zakleszczała się automatycznie bez potrzeby przekręcania segmentów. Górny element jest fluoryzujący i 
wypełniony pianką poliuretanową. Łatwe do demontażu, należy tylko wcisnąć przycisk rozłączający i przesunąć do 
zewnątrz żądane sekcje.

UWAGA
Żerdzie te są 
dostarczane z hakiem 
manewrowym stałym, 
z wejściem typu EF 
(sześciokątne/M-10).

UWAGA: Z poz. TL5881 jest dostarczany dla 3 przewodów.

UWAGA
Żerdzie PVR są wykonywane z rury wypełnionej 
pianką poliuretanową, zgodnie z normą CEI EN 
60855.

ELEMENTY SPRZĘTU UZIEMIAJĄCEGO

Wejście uniwersalneHak manewrowy

0404
Szkolenie Na Wysokosci

TL9070 Długość 1,5 m.
TL6584 Długość 2 m.

A

D d

CH

L

A B

D

C

A B D d CH

TL5877

TL5878

21.1 kA/1 s

30.9 kA/1 s 

REFERENCE ICC.

60

60

25

25

20

25

M-12

M-12

22

22

A B C

TL5882

TL5883

TL5884

TL5885

50 kA/0,5 s

54 kA/1 s

53,3 kA/1 s

50 kA/1 s

REFERENCE ICC.

100

150

220

250

85

110

110

110

25

35

35

35

200

190

190

190

(mm) (mm) (mm)TUBE (mm)

TL3873

TL3874

TL3877

TL3878

2

2

3

3

REFERENCE

LENGTH

No

Si

No

Si

HOODS(mm)

SPRZĘT UZIEMIAJĄCY ŻERDZIE IZOLACYJNE
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TL4129

TL4130

TL4131

TL4132

TL4133

TL4134

TL4135

3.80

5

6.43

7.8

9.21

10.6

12

REFERENCE

1.48

1.53

1.58

1.63

1.68

1.72

1.75

1.66

2.26

2.92

3.68

4.55

5.5

6.5

RETREATSPREAD

LENGTH (m)

WEIGHT(Kg)

TL3901

TL3903

TL3905

TL3912

TL3913

2.5

4

4

6

6

REFERENCE

LENGTH HEAD

2

2

2

3

3

EF

EF

G

EF

G

66

220

220

380

380

ELEMENTS BY WORK(metres) TENSION (Kv)

ŻERDZIE IZOLACYJNE

TL5876

TL5879

TL5880

TL5882

TL5877

Icc. 30,6 kA/1 s 

Icc. 30,4 kA/0,5 s

Icc. 54,9 kA/1 s

Element uziemiający do punktu stałego z głowicą okrągłą o średnicy 20, dla 
przewodów okrągłych i płaskich 22 mm. Śruba zamykająca stalowa zabezpieczona 
obróbką przeciw rdzewieniu.

Punkt stały dla przewodu aluminiowego o maksymalnej średnicy 40 mm. Wykonany 
ze stopu aluminiowego, dla wysokiego natężenia prądu. Elementy gwintowane są ze 
stali nierdzewnej. Wymiary A =70 mm B =119 mm C =25 mm

Punkt stały dla 2 przewodów aluminiowych o maksymalne średnicy 36 mm. 
Wykonany ze stopu aluminiowego dla wysokiego natężenia prądu. Elementy 
gwintowane ze stali nierdzewnej. Wymiary A =75 mm B =115 mm C =25 mm

Punkt stały dla przewodu 
aluminiowego rurowego. 
Wykonany ze stopu 
aluminiowego dla wysokiego 
natężenia prądu. Elementy 
gwintowane ze stali nierdzewnej.

Punkt stały z głowicą 
okrągłą. Jest dostarczany z 
kołkiem gwintowanym M-12.

Żerdź jednoprzęsłowa

Żerdź ratunkowa

Żerdzie łączone

Żerdzie teleskopowe

TL3873

TL5935

TL3901

TL4129

Żerdzie izolacyjne jednoprzęsłowe, z żywicy poliestrowej wzmocnione włóknem szklanym, wykonane metodą 
wyciskania. Używane przy wykonywaniu manewrów na instalacjach wysokiego napięcia, otwieraniu 
odłączników itp.

Żerdź ratunkowa przeznaczona do ratowania osób po wypadkach w instalacjach 
wewnętrznych wysokiego napięcia. Jest to zespół utworzony z żerdzi (która może być 
jednoprzęsłowa lub łączona) i narzędzia ratunkowego w kształcie haka.

Żerdzie izolacyjne łączone, z żywicy epoksydowej z włóknem szklanym, zgodnie z normą CEI EN 61235. Element 
podstawowy wyposażony jest w łącznik, do którego można przyłączyć różne elementy pośrednie aż do uzyskania 
żądanej wysokości. Element końcowy jest wyposażony w głowicę, która będzie wykonywać zamierzoną czynność. 

Wykonane z rury z włókna szklanego z głowicą uniwersalną. Ich trójkątna budowa pozwala aby każda sekcja 
zakleszczała się automatycznie bez potrzeby przekręcania segmentów. Górny element jest fluoryzujący i 
wypełniony pianką poliuretanową. Łatwe do demontażu, należy tylko wcisnąć przycisk rozłączający i przesunąć do 
zewnątrz żądane sekcje.

UWAGA
Żerdzie te są 
dostarczane z hakiem 
manewrowym stałym, 
z wejściem typu EF 
(sześciokątne/M-10).

UWAGA: Z poz. TL5881 jest dostarczany dla 3 przewodów.

UWAGA
Żerdzie PVR są wykonywane z rury wypełnionej 
pianką poliuretanową, zgodnie z normą CEI EN 
60855.

ELEMENTY SPRZĘTU UZIEMIAJĄCEGO

Wejście uniwersalneHak manewrowy

0404
Szkolenie Na Wysokosci

TL9070 Długość 1,5 m.
TL6584 Długość 2 m.

A

D d

CH

L

A B

D

C

A B D d CH

TL5877

TL5878

21.1 kA/1 s

30.9 kA/1 s 

REFERENCE ICC.

60

60

25

25

20

25

M-12

M-12

22

22

A B C

TL5882

TL5883

TL5884

TL5885

50 kA/0,5 s

54 kA/1 s

53,3 kA/1 s

50 kA/1 s

REFERENCE ICC.

100

150

220

250

85

110

110

110

25

35

35

35

200

190

190

190

(mm) (mm) (mm)TUBE (mm)

TL3873

TL3874

TL3877

TL3878

2

2

3

3

REFERENCE

LENGTH

No

Si

No

Si

HOODS(mm)

SPRZĘT UZIEMIAJĄCY ŻERDZIE IZOLACYJNE
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Żerdź do wyciągania bezpieczników

Próbnik do żerdzi

Szczypce do kabli w sieci podziemnej

Żerdź tnąca

Żerdź do cięcia rozgałęzień
TL3860

TL4113

TL3895

TL4091

TL5886

Żerdź do wyciągania bezpieczników średniego napięcia. Wykonana z żywicy epoksydowej 
wzmocnionej włóknem szklanym, zgodnie z normą CEI EN 61235. Wyposażona w szczęki do 
obracania bezpieczników APR od 30 do 90 mm średnicy. Regulacja jest dokonywana przez 
obrót końca dolnego. Pochylenie szczęk ułatwia wydobycie i umieszczenie bezpiecznika. 
Długość całkowita 1.5 metrów. Jest dostarczana wraz ze wzmocnioną torbą do transportu.

Urządzenie przenośne, łatwe w użyciu, które 
umożliwia sprawdzenie żerdzi na sucho i na mokro. 
Napięcie wyjściowe 2500 V. Miernik jest 
wyskalowany aby wskazywać prąd upływowy 
stosując 7 KV prądu zmiennego przy pomiarach na 
mokro i 100 KV prądu zmiennego przy pomiarach na 
sucho.

Użycie dla kabli jedno i trójbiegunowych o maksymalnej średnicy 100 mm i 
maksymalnym napięciu 45 KV. System wiercenia wiertłem krętym.

Żerdzie tnące z napędem dźwigniowym ręcznym są dostarczane z wymaganym rodzajem noży, bądź dla kabla 
ACSR, lub też dla aluminium i miedzi. Noże są wymienne i wykonują cięcie czyste bez odkształceń.

Urządzenie doskonale izolowane, które pozwala usunięcie 
najniższych rozgałęzień w przewodach elektrycznych.

UWAGA
Jest dostarczane ze wzmocnioną torbą do transportu.

UWAGA
Walizka z PCV 
wzmocniona.

Zestaw czyszczący do żerdzi
TL4078

Specjalny zestaw do czyszczenia i konserwacji żerdzi 
z włókna szklanego.

Cięcie kabli 
ASCR

TL4091

Kable miedziane 
i aluminiowe 

TL5308

WZORY OSPRZĘTU DO ŻERDZI

TL4083 TL4082 TL4085 TL4079

0404
Szkolenie Na Wysokosci

UWAGA
Jest konieczna regulacja głębokości wiertła. 
Używać zawsze z podstawowym sprzętem bezpieczeństwa: 
kask, rękawice. chodnik.

Hak odłączający 
uniwersalny.

Hak odłączający 
spiralny.

Wyciągacz 
bezpieczników.

Wspornik do smaru 
w aerozolu.

Zestaw złożony z:
Żerdź izolująca z włókna szklanego.
Rękojeść manewrowa.
Głowica z elementem wiercącym.
2 kable miedziane plecione, przekrój 25 mm. Długość 5 m.
Uziemienie 33 mm.
Skrzynka metalowa do transportu.

Jest złożone z:
Żerdzi izolującej wykonanej z żywicy 
poliestrowej wzmocnionej włóknem 
szklanym, średnica 40 mm. Złożona z 3 
odcinków, każdy o długości 2 metrów, co 
daje łączną długość 6 m. 
Nóż do odcinków grubych. Nóż do 
odcinków małych. Linka izolująca z 
polipropylenu.

ŻERDZIE IZOLACYJNEŻERDZIE IZOLACYJNE
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Żerdź do wyciągania bezpieczników

Próbnik do żerdzi

Szczypce do kabli w sieci podziemnej

Żerdź tnąca

Żerdź do cięcia rozgałęzień
TL3860

TL4113

TL3895

TL4091

TL5886

Żerdź do wyciągania bezpieczników średniego napięcia. Wykonana z żywicy epoksydowej 
wzmocnionej włóknem szklanym, zgodnie z normą CEI EN 61235. Wyposażona w szczęki do 
obracania bezpieczników APR od 30 do 90 mm średnicy. Regulacja jest dokonywana przez 
obrót końca dolnego. Pochylenie szczęk ułatwia wydobycie i umieszczenie bezpiecznika. 
Długość całkowita 1.5 metrów. Jest dostarczana wraz ze wzmocnioną torbą do transportu.

Urządzenie przenośne, łatwe w użyciu, które 
umożliwia sprawdzenie żerdzi na sucho i na mokro. 
Napięcie wyjściowe 2500 V. Miernik jest 
wyskalowany aby wskazywać prąd upływowy 
stosując 7 KV prądu zmiennego przy pomiarach na 
mokro i 100 KV prądu zmiennego przy pomiarach na 
sucho.

Użycie dla kabli jedno i trójbiegunowych o maksymalnej średnicy 100 mm i 
maksymalnym napięciu 45 KV. System wiercenia wiertłem krętym.

Żerdzie tnące z napędem dźwigniowym ręcznym są dostarczane z wymaganym rodzajem noży, bądź dla kabla 
ACSR, lub też dla aluminium i miedzi. Noże są wymienne i wykonują cięcie czyste bez odkształceń.

Urządzenie doskonale izolowane, które pozwala usunięcie 
najniższych rozgałęzień w przewodach elektrycznych.

UWAGA
Jest dostarczane ze wzmocnioną torbą do transportu.

UWAGA
Walizka z PCV 
wzmocniona.

Zestaw czyszczący do żerdzi
TL4078

Specjalny zestaw do czyszczenia i konserwacji żerdzi 
z włókna szklanego.

Cięcie kabli 
ASCR

TL4091

Kable miedziane 
i aluminiowe 

TL5308

WZORY OSPRZĘTU DO ŻERDZI

TL4083 TL4082 TL4085 TL4079

0404
Szkolenie Na Wysokosci

UWAGA
Jest konieczna regulacja głębokości wiertła. 
Używać zawsze z podstawowym sprzętem bezpieczeństwa: 
kask, rękawice. chodnik.

Hak odłączający 
uniwersalny.

Hak odłączający 
spiralny.

Wyciągacz 
bezpieczników.

Wspornik do smaru 
w aerozolu.

Zestaw złożony z:
Żerdź izolująca z włókna szklanego.
Rękojeść manewrowa.
Głowica z elementem wiercącym.
2 kable miedziane plecione, przekrój 25 mm. Długość 5 m.
Uziemienie 33 mm.
Skrzynka metalowa do transportu.

Jest złożone z:
Żerdzi izolującej wykonanej z żywicy 
poliestrowej wzmocnionej włóknem 
szklanym, średnica 40 mm. Złożona z 3 
odcinków, każdy o długości 2 metrów, co 
daje łączną długość 6 m. 
Nóż do odcinków grubych. Nóż do 
odcinków małych. Linka izolująca z 
polipropylenu.

ŻERDZIE IZOLACYJNEŻERDZIE IZOLACYJNE
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Wskaźnik elektroniczny

Próbniki elektroniczne

TL5849

TL3935

Wskaźnik elektroniczny dwubiegunowy obecności / braku napięcia stałego z 
sygnałem akustycznym i świetlnym dla linii kolejowych. Napięcie robocze: 385 do 
1800 V prądu stałego. Wbudowane urządzenie samosprawdzające.

Próbnik elektroniczny dwubiegunowy obecności / braku 
napięcia stałego z sygnałem akustycznym i świetlnym dla linii 

. Napięcie robocze: 600 do 
3600 V prądu stałego. Wyposażony w urządzenie 
samosprawdzające. Dostarczany z żerdzią o długości 4,5 m. 

Linie kolejowe, metra y tramwajowe

Dwie żerdzie izolujące z żywicy poliestrowej wzmocnione włóknem szklanym o 
długości 4 m, jedna z nich wyposażona w głowicę metalową w kształcie haka a 
druga z głowicą dostosowaną do próbnika napięcia.

Elektroniczny próbnik napięcia optyczny

Dwubiegunowy wskaźnik świetlny

TL3934

TL3933

Elektronicy próbnik napięcia optyczny, zawiera 
urządzenie samosprawdzające. Napięcie robocze 3 
do 36 KV. Jest dostarczany w skrzynce metalowej.

Wskaźnik elektroniczny napięcia dwubiegunowy 
świetlny do sprawdzania zgodności faz. 

UWAGA
Może być wykorzystany jako próbnik 
do bezpieczników średniego napięcia.

1,17 mts.

0,62 mts.

Kabel giętki
1,2 mts.

Próbniki elektroniczne
TL3812

Próbniki elektroniczne obecności / braku napięcia, z sygnałem 
akustycznym i świetlnym, posiada urządzenie samosprawdzające. 
C e r t y f i k a t y  z g o d n i e  z  n o r m ą  m i ę d z y n a r o d o w ą  
CEI EN 61243-1:2003 ed.2, dla napięć do 52 KV. Zakres napięcia 
znamionowego określa się w funkcji napięcia użytkowego. 

UWAGA
Opcjonalnie może być 
dostarczony punkt styku w 
kształcie haka.

UWAGA
Model ten jest zawsze 
dostarczany z 
kontaktem w kształcie 
haka.

Próbniki elektroniczne
TL3829

Próbniki elektroniczne obecności / braku napięcia, z sygnałem akustycznym i świetlnym, posiada urządzenie 
samosprawdzające. Certyfikaty zgodnie z normą międzynarodową CEI EN 61243-1:2003 ed.2, dla napięć do 400 
KV. Zakres napięcia znamionowego określa się w funkcji napięcia użytkowego. 

Kolejność czynności przy wymianie baterii.

0404
Szkolenie Na Wysokosci

Próbniki są dostarczane z wejściem uniwersalnym. 
Zasilanie: bateria alkaliczna 9 V. 
Są dostarczane w skrzynce metalowej.

Zasilanie: bateria alkaliczna 9 V. 
Dostarczany z próbnikiem i wzmocnioną torbą 
dla żerdzi.

Urządzenie jest wyposażone w 2 żerdzie połączone 
elastycznym kablem o długości 1.2 m.
Napięcie robocze od 5 do 36 KV.
Długość żerdzi bez anten 0.62 m.
Długość całkowita z antenami 1.17 m.
Jest dostarczany w skrzynce metalowej do transportu.

Próbniki są dostarczane z wejściem uniwersalnym. 
Zasilanie: bateria alkaliczna 9 V. 
Są dostarczane w skrzynce metalowej. 

TL3810

TL5050

TL3811

TL3812

TL5047

TL3813

5-6.5

6-12

9.5-15

10-30

15-30

14-25 

REFERENCE RANGE

TL3814

TL3829

TL5873

TL3825

TL5874

TL3826

TL3828

TL3827

24-72,5

45-135

60-90 

63-150

90-150

70-220

110-380

200-420

REFERENCE RANGE

URZĄDZENIA WYKRYWAJĄCE I SPRAWDZAJĄCD

UWAGA
Opcjonalnie moźna dostarczać z kołem magnetycznym.

URZĄDZENIA WYKRYWAJĄCE I SPRAWDZAJĄCD
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Wskaźnik elektroniczny

Próbniki elektroniczne

TL5849

TL3935

Wskaźnik elektroniczny dwubiegunowy obecności / braku napięcia stałego z 
sygnałem akustycznym i świetlnym dla linii kolejowych. Napięcie robocze: 385 do 
1800 V prądu stałego. Wbudowane urządzenie samosprawdzające.

Próbnik elektroniczny dwubiegunowy obecności / braku 
napięcia stałego z sygnałem akustycznym i świetlnym dla linii 

. Napięcie robocze: 600 do 
3600 V prądu stałego. Wyposażony w urządzenie 
samosprawdzające. Dostarczany z żerdzią o długości 4,5 m. 

Linie kolejowe, metra y tramwajowe

Dwie żerdzie izolujące z żywicy poliestrowej wzmocnione włóknem szklanym o 
długości 4 m, jedna z nich wyposażona w głowicę metalową w kształcie haka a 
druga z głowicą dostosowaną do próbnika napięcia.

Elektroniczny próbnik napięcia optyczny

Dwubiegunowy wskaźnik świetlny

TL3934

TL3933

Elektronicy próbnik napięcia optyczny, zawiera 
urządzenie samosprawdzające. Napięcie robocze 3 
do 36 KV. Jest dostarczany w skrzynce metalowej.

Wskaźnik elektroniczny napięcia dwubiegunowy 
świetlny do sprawdzania zgodności faz. 

UWAGA
Może być wykorzystany jako próbnik 
do bezpieczników średniego napięcia.

1,17 mts.

0,62 mts.

Kabel giętki
1,2 mts.

Próbniki elektroniczne
TL3812

Próbniki elektroniczne obecności / braku napięcia, z sygnałem 
akustycznym i świetlnym, posiada urządzenie samosprawdzające. 
C e r t y f i k a t y  z g o d n i e  z  n o r m ą  m i ę d z y n a r o d o w ą  
CEI EN 61243-1:2003 ed.2, dla napięć do 52 KV. Zakres napięcia 
znamionowego określa się w funkcji napięcia użytkowego. 

UWAGA
Opcjonalnie może być 
dostarczony punkt styku w 
kształcie haka.

UWAGA
Model ten jest zawsze 
dostarczany z 
kontaktem w kształcie 
haka.

Próbniki elektroniczne
TL3829

Próbniki elektroniczne obecności / braku napięcia, z sygnałem akustycznym i świetlnym, posiada urządzenie 
samosprawdzające. Certyfikaty zgodnie z normą międzynarodową CEI EN 61243-1:2003 ed.2, dla napięć do 400 
KV. Zakres napięcia znamionowego określa się w funkcji napięcia użytkowego. 

Kolejność czynności przy wymianie baterii.

0404
Szkolenie Na Wysokosci

Próbniki są dostarczane z wejściem uniwersalnym. 
Zasilanie: bateria alkaliczna 9 V. 
Są dostarczane w skrzynce metalowej.

Zasilanie: bateria alkaliczna 9 V. 
Dostarczany z próbnikiem i wzmocnioną torbą 
dla żerdzi.

Urządzenie jest wyposażone w 2 żerdzie połączone 
elastycznym kablem o długości 1.2 m.
Napięcie robocze od 5 do 36 KV.
Długość żerdzi bez anten 0.62 m.
Długość całkowita z antenami 1.17 m.
Jest dostarczany w skrzynce metalowej do transportu.

Próbniki są dostarczane z wejściem uniwersalnym. 
Zasilanie: bateria alkaliczna 9 V. 
Są dostarczane w skrzynce metalowej. 

TL3810

TL5050

TL3811

TL3812

TL5047

TL3813

5-6.5

6-12

9.5-15

10-30

15-30

14-25 

REFERENCE RANGE

TL3814

TL3829

TL5873

TL3825

TL5874

TL3826

TL3828

TL3827

24-72,5

45-135

60-90 

63-150

90-150

70-220

110-380

200-420

REFERENCE RANGE

URZĄDZENIA WYKRYWAJĄCE I SPRAWDZAJĄCD

UWAGA
Opcjonalnie moźna dostarczać z kołem magnetycznym.

URZĄDZENIA WYKRYWAJĄCE I SPRAWDZAJĄCD

109108



Rękawice izolujące

Próbnik pneumatyczny

Pomost izolacyjny

Tkanina winylowa

Pipeta do oddychania

Linka z dodatkami
Chodniki izolacyjne

TL3583

TL3945 TL4209

TL2693
TL3831

Wykonane z lateksu naturalnego, dzielą się na typy według napięcia 
próbnego jakie muszą wytrzymać. Spełnia normę EN60903.

Próbnik pneumatyczny rękawic izolacyjnych, jest obowiązkowy przy 
okresowej kontroli rękawic. Wykonany z materiału termoplastycznego.

Pomost izolacyjny wykonany z polietylenu 
odpornego na uderzenia, zgodny z normą 
UNE204001, platforma przeciwpoślizgowa. 
Posiada gumowe opaski na nóżkach, przez co 
zwiększa się przyleganie do podłoża. 
Platforma 500 x 500 mm.

Tkanina winylowa o grubości 0,3 mm. Stosowana do izolacji elementów instalacji niskiego napięcia od 
przypadkowego styku w czasie pracy. 

Pipeta do sztucznego oddychania, system "usta usta ", unika się 
bezpośredniego kontaktu.

Linka z polipropylenu 
wykonana do prac gdzie 
wymagana jest większa 
ochrona izolacj i .  Nie 
wchłania wilgoci a jej 
trwałość jest wyższa dzięki 
dodatkom.

Chodniki izolacyjne wykonane pasów gumowych o grubości 3 i 6 mm w kolorze szarym. Zgodne z normą CEI IEC 
1111 (klasa 3) Długość: według potrzeb. Szerokość 1 metr.

TENSIÓN E (V) TENSIÓN U (V)

TL3583

TL3584

TL3585

TL3586

00

0

2

3

REFERENCIA CLASE

2500

5000

20000

30000

500

1000

17000

26500

UWAGA
TL3932 Skrzynka 
jest opcjonalna.

Rękawica 
ochronna

Rękawice ognioodporne Uchwyt bezpiecznikowy

Rękawica ochronna 
używana na rękawicach 
dielektrycznych unikając 
skaleczeń i obtarć.

Rękawice ognioodporne do ochrony 
termicznej. Wykonane z dzianiny. 
Chronią od oparzeń spowodowanych 
stopieniem rękawicy izolującej. 
Obowiązkowe używane z rękawicami 
izolacyjnymi niskiego napięcia.

Uchwyt bezpiecznikowy pozwalający na 
usuwanie i umieszczanie bezpieczników 
niskiego napięcia. Składa się z rękawa z 
materiału izolacyjnego i połączonego z 
nim na trwale zacisku również 
izolacyjnego.

TL3838 TL3837 TL3786

TL3917
Zaciski izolujące do 
tkaniny winylowej.

TL3846
Tkanina winylowa jest 
d o s t a r c z a n a  w  
wymiarach 800 x 1000 
mm, z pierścieniami.

TL3809
Hak z materiału izolującego do tkaniny winylowej o 
wymiarach 800x1000 mm. 
Pozycja TL3846.

Jest dostarczana w rolkach po 200 metrów.

0404
Szkolenie Na Wysokosci

Barwa przezroczysta. 
Materiał bardzo elastyczny. 
Napięcie probiercze 5 KV. 
Dostarczana w rolkach po 25 metrów. 
Szerokość 1.30 m.

TL2819 45

REFERENCE TENSION (Kv)

TL3831

TL3832

TL3841

TL3842

1x1

1x10

1x1

1x10

3

3

6

6

30

30

40

40

26.5

26.5

36

36

REFERENCE (mts) (mm) TEST USES

MEASURES THICKNESS TENSION (Kv)

BREAKING S.(Kg)

TL2693

TL2694

TL2695

TL2696

TL2697

TL2698

TL2699

6

8

10

12

14

16

18

REFERENCE DIAMETER (mm)

516

893

1366

2030

2790

3348

4450

OCHRONA I IZOLACJA 

TL2819

TL3824

OCHRONA I IZOLACJA 
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Rękawice izolujące

Próbnik pneumatyczny

Pomost izolacyjny

Tkanina winylowa

Pipeta do oddychania

Linka z dodatkami
Chodniki izolacyjne

TL3583

TL3945 TL4209

TL2693
TL3831

Wykonane z lateksu naturalnego, dzielą się na typy według napięcia 
próbnego jakie muszą wytrzymać. Spełnia normę EN60903.

Próbnik pneumatyczny rękawic izolacyjnych, jest obowiązkowy przy 
okresowej kontroli rękawic. Wykonany z materiału termoplastycznego.

Pomost izolacyjny wykonany z polietylenu 
odpornego na uderzenia, zgodny z normą 
UNE204001, platforma przeciwpoślizgowa. 
Posiada gumowe opaski na nóżkach, przez co 
zwiększa się przyleganie do podłoża. 
Platforma 500 x 500 mm.

Tkanina winylowa o grubości 0,3 mm. Stosowana do izolacji elementów instalacji niskiego napięcia od 
przypadkowego styku w czasie pracy. 

Pipeta do sztucznego oddychania, system "usta usta ", unika się 
bezpośredniego kontaktu.

Linka z polipropylenu 
wykonana do prac gdzie 
wymagana jest większa 
ochrona izolacj i .  Nie 
wchłania wilgoci a jej 
trwałość jest wyższa dzięki 
dodatkom.

Chodniki izolacyjne wykonane pasów gumowych o grubości 3 i 6 mm w kolorze szarym. Zgodne z normą CEI IEC 
1111 (klasa 3) Długość: według potrzeb. Szerokość 1 metr.

TENSIÓN E (V) TENSIÓN U (V)
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TL3585

TL3586
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UWAGA
TL3932 Skrzynka 
jest opcjonalna.

Rękawica 
ochronna

Rękawice ognioodporne Uchwyt bezpiecznikowy

Rękawica ochronna 
używana na rękawicach 
dielektrycznych unikając 
skaleczeń i obtarć.

Rękawice ognioodporne do ochrony 
termicznej. Wykonane z dzianiny. 
Chronią od oparzeń spowodowanych 
stopieniem rękawicy izolującej. 
Obowiązkowe używane z rękawicami 
izolacyjnymi niskiego napięcia.

Uchwyt bezpiecznikowy pozwalający na 
usuwanie i umieszczanie bezpieczników 
niskiego napięcia. Składa się z rękawa z 
materiału izolacyjnego i połączonego z 
nim na trwale zacisku również 
izolacyjnego.

TL3838 TL3837 TL3786

TL3917
Zaciski izolujące do 
tkaniny winylowej.

TL3846
Tkanina winylowa jest 
d o s t a r c z a n a  w  
wymiarach 800 x 1000 
mm, z pierścieniami.

TL3809
Hak z materiału izolującego do tkaniny winylowej o 
wymiarach 800x1000 mm. 
Pozycja TL3846.

Jest dostarczana w rolkach po 200 metrów.

0404
Szkolenie Na Wysokosci

Barwa przezroczysta. 
Materiał bardzo elastyczny. 
Napięcie probiercze 5 KV. 
Dostarczana w rolkach po 25 metrów. 
Szerokość 1.30 m.

TL2819 45

REFERENCE TENSION (Kv)
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REFERENCE (mts) (mm) TEST USES

MEASURES THICKNESS TENSION (Kv)

BREAKING S.(Kg)
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OCHRONA I IZOLACJA 

TL2819
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OCHRONA I IZOLACJA 
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Profil gumowy dla niskiego napięcia.

Profil gumowy dla średniego napięcia.

TL4704

TL5888

Stosowany do izolowania przewodów niskiego napięcia, łatwy do założenia.

Profil ochronny z gumy izolacyjnej w kolorze szarym, nadający się 
do szybkiego i łatwego montażu na linii napowietrznej o 
maksymalnej średnicy 18 mm.

Naparstek
TL4698

Ko ł p a k  i z o l a c y j n y  
wykonany z kauczuku, 
przeznaczony na końce 
kabli.
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TL5890
Z centralnym otworem o wymiarach 140 x 180 mm 
dla izolatora.

TL4667
Z tą pozycją są dostarczane nosze 
180 x 55 cm. Torba transportowa.

Kaptur izolacyjny
TL1986

Kaptur izolacyjny 110 mm 
wykonany z kauczuku, posiada 
podobny kształt do nasadki ze 
żłobkami, które pozwalają na 
umieszczenie przewodów. 
REF. TL1987.

Klin izolujący
TL4706

Separator kabli
TL4259

Gaśnice But dielektryczny
TL2458 TL1985

Istnieje bogata różnorodność gaśnic, 
klasyfikowanych według substancji 
gaszącej jaka jest stosowana (woda, 
proszek, CO2, itp.). 

But dielektryczny, o dobrym przyleganiu do każdego 
rodzaju terenu.

Pantofle izolacyjne
TL4703

Pantofle izolacyjne, o dobrym przyleganiu do 
każdego rodzaju terenu.

Koc gaśniczy

Apteczka

TL4705

TL4695

Koce pozwalają na skuteczne 
dz ia łan ie w przypadku 
niewielkich pożarów a przede 
wszystkim kiedy zapala się 
odzież, jako alternatywa dla 
pryszniców bezpieczeństwa. 
Jest dostarczany z torbą.

W zależności od istniejącego 
ryzyka w przedsiębiorstwie, 
jego wielkości i łatwości 
dostępu do najbliższego 
ośrodka pomocy, należy mieć 
do dyspozycji podręczną 
apteczkę, nosze itp.

 

TL5889
Z tą pozycją jest dostarczany profil standardowy z 4 
otworami przelotowymi do zamocowania linii przy 
pomocy plastycznych kołnierzy.

0404
Szkolenie Na Wysokosci

Wysokość 350 mm.
Rozmiary od 36 do 47.
Napięcie probiercze 20000 V.
Ciężar przybliżony 2 Kg.

Średnica maksymalna 18 mm. 
Długość 1 metr.

TL5891

TL5892

TL4705

090x100

120x120

120x180

REFERENCE MEASURES (cm)

TL2458

TL2461

TL2457

TL2460

P. Pol.

P. Pol.

CO2

CO2

3

6

2

5

REFERENCE MODEL WEIGHT(Kg)

13A-55B

21A-113B

34B

89B

EFFECTIVENESS

OCHRONA I IZOLACJA OCHRONA I IZOLACJA 
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Profil gumowy dla niskiego napięcia.

Profil gumowy dla średniego napięcia.

TL4704

TL5888

Stosowany do izolowania przewodów niskiego napięcia, łatwy do założenia.

Profil ochronny z gumy izolacyjnej w kolorze szarym, nadający się 
do szybkiego i łatwego montażu na linii napowietrznej o 
maksymalnej średnicy 18 mm.

Naparstek
TL4698

Ko ł p a k  i z o l a c y j n y  
wykonany z kauczuku, 
przeznaczony na końce 
kabli.
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TL5890
Z centralnym otworem o wymiarach 140 x 180 mm 
dla izolatora.

TL4667
Z tą pozycją są dostarczane nosze 
180 x 55 cm. Torba transportowa.

Kaptur izolacyjny
TL1986

Kaptur izolacyjny 110 mm 
wykonany z kauczuku, posiada 
podobny kształt do nasadki ze 
żłobkami, które pozwalają na 
umieszczenie przewodów. 
REF. TL1987.

Klin izolujący
TL4706

Separator kabli
TL4259

Gaśnice But dielektryczny
TL2458 TL1985

Istnieje bogata różnorodność gaśnic, 
klasyfikowanych według substancji 
gaszącej jaka jest stosowana (woda, 
proszek, CO2, itp.). 

But dielektryczny, o dobrym przyleganiu do każdego 
rodzaju terenu.

Pantofle izolacyjne
TL4703

Pantofle izolacyjne, o dobrym przyleganiu do 
każdego rodzaju terenu.

Koc gaśniczy

Apteczka

TL4705

TL4695

Koce pozwalają na skuteczne 
dz ia łan ie w przypadku 
niewielkich pożarów a przede 
wszystkim kiedy zapala się 
odzież, jako alternatywa dla 
pryszniców bezpieczeństwa. 
Jest dostarczany z torbą.

W zależności od istniejącego 
ryzyka w przedsiębiorstwie, 
jego wielkości i łatwości 
dostępu do najbliższego 
ośrodka pomocy, należy mieć 
do dyspozycji podręczną 
apteczkę, nosze itp.

 

TL5889
Z tą pozycją jest dostarczany profil standardowy z 4 
otworami przelotowymi do zamocowania linii przy 
pomocy plastycznych kołnierzy.

0404
Szkolenie Na Wysokosci

Wysokość 350 mm.
Rozmiary od 36 do 47.
Napięcie probiercze 20000 V.
Ciężar przybliżony 2 Kg.

Średnica maksymalna 18 mm. 
Długość 1 metr.
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Sprzęt ratowniczy

TL3684

TL3649

TL3689

TL3658

Szybka interwencja w przypadku wypadku jest rzeczą podstawową, dlatego jest konieczne aby wszystkie 
przyrządy, narzędzia i osprzęt były zorganizowane i znajdowały się w stałym, i dostępnym miejscu.

Tablica informacyjna o pierwszej pomocy 
(oddychanie ratunkowe). Tabliczka prostokątna 
aluminiowa eloksalowana o wymiarach 420 x 297 
mm, tło białe i żółte, rysunki i legenda czarne.

TL3680

Tablica 5 złotych zasad. Tablica prostokątna z 
plastiku o wymiarach 420 x 297 mm, tło białe, 
rysunek i legendy czerwone, żółte i czarne.

Trójkąt wskazujący na niebezpieczeństwo elektryczne. Tabliczka eloksalowana, tło żółte, rysunek i obrzeże czarne. 
Jest umieszczona w miejscach dostępu do stacji, podstacji i punktów transformatorowych.

SYGNALIZACJA I OZNAKOWANIE

Z tą pozycją jest dostarczany poprzednio wymieniony 
zestaw elementów i ponadto:

TL3650
Trójkąty samoprzylepne 
informacyjne o napięciu, 
tło żółte, rysunek i 
obrzeże czarne.

* Maksymalna 
odległość obserwacji.

420 mm.

297 mm.

420 mm.

297 mm.

TL3622
Ta b l i c a  z  
wymogam i  
dla robót na 
instalacjach 
w y s o k i e g o  
napięcia.TL3701

* Wymiary w mm.

TL3666
Trójkąty ostrzegawcze wysokiego napięcia 
niebezpieczeństwa porażenie. Tabl iczka 
aluminiowa eloksalowana, tło żółte, rysunek i 
obrzeże czarne. Są umieszczane na podporach linii 
elektrycznych.

TIERRAS
PUESTAS

Trójkąty samoprzylepne informacyjne o napięciu, tło żółte, rysunek i 
obrzeże czarne.

TL3678
Tarcza z zakazem 
manipu lowania.  
Okrągła tabliczka z 
a l u m i n i u m  
eloksalowanego, 
tło białe, obrzeże 
czerwone, rysunek 
c z a r n y .  S ą  
umieszczane na 
s t e r o w a n i u  
odc ięc ia  prądu 
k i e d y  s ą  
wykonywane prace 
na danej instalacji.

Tabliczka aluminiowa Tabliczki samoprzylepne

0404
Szkolenie Na Wysokosci

Napiecie:
220 v.
380 v.

1 wykrywacz napięcia
1 para pantofli izolujących

Tablica drewniana, na której są umieszczone następujące elementy:
1 żerdź ratunkowa.
1 pojemnik na rękawice.
1 para rękawic klasa III.
1 nożyce izolowane.
1 pipeta.
1 ława izolacyjna.
1 naczynie na sole.
1 tabliczka 1 pierwsza pomoc.
1 tabliczka instrukcji.

TL3658

TL3659

TL3660

TL3661

105

148

210

297

REFERENCE DIMENSIONS

TL3650

TL3654

TL3655

TL3656

105

148

210

297

REFERENCE DIMENSIONS

* Wymiary w mm.

TL3701

TL3702

TL3703

TL3704

220 V

220 V

380 V

380 V

REFERENCE TENSION

55

105

55

105

DIMENSIONS

TL3680

TL3682

TL3681

Brake Down

Land Made

Tension Return

REFERENCE CAPTION

TL3666

TL3667

TL3668

TL3669

105

148

210

297

3,09

4,36

6,18

8,74

REFERENCE MEASURES DIST.*

OCHRONA I IZOLACJA SYGNALIZACJA I OZNAKOWANIE

TLB204

TLB205
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Sprzęt ratowniczy

TL3684

TL3649

TL3689

TL3658

Szybka interwencja w przypadku wypadku jest rzeczą podstawową, dlatego jest konieczne aby wszystkie 
przyrządy, narzędzia i osprzęt były zorganizowane i znajdowały się w stałym, i dostępnym miejscu.

Tablica informacyjna o pierwszej pomocy 
(oddychanie ratunkowe). Tabliczka prostokątna 
aluminiowa eloksalowana o wymiarach 420 x 297 
mm, tło białe i żółte, rysunki i legenda czarne.

TL3680

Tablica 5 złotych zasad. Tablica prostokątna z 
plastiku o wymiarach 420 x 297 mm, tło białe, 
rysunek i legendy czerwone, żółte i czarne.

Trójkąt wskazujący na niebezpieczeństwo elektryczne. Tabliczka eloksalowana, tło żółte, rysunek i obrzeże czarne. 
Jest umieszczona w miejscach dostępu do stacji, podstacji i punktów transformatorowych.

SYGNALIZACJA I OZNAKOWANIE

Z tą pozycją jest dostarczany poprzednio wymieniony 
zestaw elementów i ponadto:

TL3650
Trójkąty samoprzylepne 
informacyjne o napięciu, 
tło żółte, rysunek i 
obrzeże czarne.

* Maksymalna 
odległość obserwacji.

420 mm.

297 mm.

420 mm.

297 mm.

TL3622
Ta b l i c a  z  
wymogam i  
dla robót na 
instalacjach 
w y s o k i e g o  
napięcia.TL3701

* Wymiary w mm.

TL3666
Trójkąty ostrzegawcze wysokiego napięcia 
niebezpieczeństwa porażenie. Tabl iczka 
aluminiowa eloksalowana, tło żółte, rysunek i 
obrzeże czarne. Są umieszczane na podporach linii 
elektrycznych.

TIERRAS
PUESTAS

Trójkąty samoprzylepne informacyjne o napięciu, tło żółte, rysunek i 
obrzeże czarne.

TL3678
Tarcza z zakazem 
manipu lowania.  
Okrągła tabliczka z 
a l u m i n i u m  
eloksalowanego, 
tło białe, obrzeże 
czerwone, rysunek 
c z a r n y .  S ą  
umieszczane na 
s t e r o w a n i u  
odc ięc ia  prądu 
k i e d y  s ą  
wykonywane prace 
na danej instalacji.

Tabliczka aluminiowa Tabliczki samoprzylepne

0404
Szkolenie Na Wysokosci

Napiecie:
220 v.
380 v.

1 wykrywacz napięcia
1 para pantofli izolujących

Tablica drewniana, na której są umieszczone następujące elementy:
1 żerdź ratunkowa.
1 pojemnik na rękawice.
1 para rękawic klasa III.
1 nożyce izolowane.
1 pipeta.
1 ława izolacyjna.
1 naczynie na sole.
1 tabliczka 1 pierwsza pomoc.
1 tabliczka instrukcji.

TL3658

TL3659

TL3660

TL3661

105

148

210

297

REFERENCE DIMENSIONS

TL3650

TL3654

TL3655

TL3656

105

148

210

297

REFERENCE DIMENSIONS

* Wymiary w mm.

TL3701

TL3702

TL3703

TL3704

220 V

220 V

380 V

380 V

REFERENCE TENSION

55

105

55

105

DIMENSIONS

TL3680

TL3682

TL3681

Brake Down

Land Made

Tension Return

REFERENCE CAPTION

TL3666

TL3667

TL3668

TL3669

105

148

210

297

3,09

4,36

6,18

8,74

REFERENCE MEASURES DIST.*

OCHRONA I IZOLACJA SYGNALIZACJA I OZNAKOWANIE

TLB204

TLB205

115114



TL2871

TL4640

TL4638

TL5848

TL4169 TL3636

Oznakowanie kulowe 400 mm wykonane z żywicy poliestrowej, 
wzmocnione włóknem szklanym. Kolor zgodnie z wymaganą 
charakterystyką techniczną. Dostarczane z systemem 
mocowania, który uniemożliwia obrót lub przemieszczenie w 
przypadku wibracji.

Urządzenie do czyszczenia na sucho przez zasysanie składa 
się z różnych głowic czyszczących i szczotek, rury z 
uchwytem, przedłużaczy rurowych oraz z elementów 
przejściowych. Każdy z tych elementów jest wykonany ze 
specjalnego plastiku całkowicie izolowanego. Poszczególne 
głowice i szczotki są tak zbudowane, że można je dostosować 
do każdego rodzaju instalacji.

Urządzenie do czyszczenia na sucho przez zasysanie składa się z różnych głowic czyszczących i szczotek, rury z 
uchwytem, przedłużaczy rurowych oraz z elementów przejściowych. Każdy z tych elementów jest wykonany ze 
specjalnego plastiku całkowicie izolowanego. Poszczególne głowice i szczotki są tak zbudowane, że można je 
dostosować do każdego rodzaju instalacji.

Niekorzystna pogoda, brudne instalacje, kurz, resztki smaru, pajęczyny itp. mogą powodować przerwy w dostawie, 
uszkodzenia materiałów i ewentualne szkody osobowe spowodowane łukami elektrycznymi w instalacjach niskiego i 
średniego napięcia.

Praktyka pokazuje nam, że zależnie od zakresu i intensywności zabrudzenia, czyszczenie instalacji wewnętrznych i 
tablic rozdzielczych staje się konieczne w regularnych odstępach co około 1 lub 2 lata.

Czyszczenie na sucho przez zasysanie głowicami czyszczącymi i szczotkami umożliwia usunięcie kurzu i pajęczyn w 
instalacjach w sposób szybki i skuteczny.

W przypadku oleju i przyczepionego kurzu, czyszczenie na mokro gąbkami nasączonymi specjalnym płynem daje 
pożądany skutek czyszczący. Stosując obydwa sposoby spełnia się wymóg wysokiej czystości. Do czyszczenia pod 
napięciem istnieją specjalnie opracowane urządzenia od 1.000 V do 36 KV.

Spełniają funkcje ochronne dla przewodów i 
równocześnie sygnalizacyjne. Wykonane z plastiku w 
kolorze żółtym.

Taśma sygnalizacyjna dla 
strefy roboczej. Biała i 
czerwona (dwubarwna).

Taśma sygnal izacyjna i  
o c h r o n n a  d l a  k a b l a  
podziemnego. Wykonana z 
polietylenu w kolorze żółtym, 
rysunek i legenda w kolorze 
czarnym.

UWAGA
Jest dostarczana w 
rolkach po 500 m.

UWAGA
Z poz. TL3665 jest 
dostarczana po 50 m.

UWAGA
Jest dostarczana w 
rolkach po 200 m.

Urządzenie Avifauna

TL2817

Szpula taśmy sygnalizacyjnej dla 
strefy roboczej. 

Szpula taśmy sygnalizacyjnejPłytki ochronne kabli

Taśma sygnalizacyjna Taśma sygnalizacyjna dla kabla

Oznakowanie kulowe

Zestaw do czyszczenia na sucho dla 
niskiego ciśnienia

Zestaw do czyszczenia na sucho dla średniego napięcia

TL5723

Spirala z podwójnym mocowaniem, do sygnalizowania linii 
elektrycznych z strefach przelotu ptaków.

0404
Szkolenie Na Wysokosci

W oparciu o normę DIN VDE 0682 część 621.
Dla napięć znamionowych do 36 KV.

Do wykorzystania w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
Nie można używać w czasie deszczu lub w miejscach wilgotnych.

W oparciu o normę DIN VDE 0680 część 3.
Rura wykonana zgodnie z normą CEI IEC 61235.
Dla napięć znamionowych do 1000 V.
Do wykorzystania w instalacjach wewnętrznych i 
zewnętrznych.
Nie można używać w czasie deszczu lub w miejscach 
wilgotnych.

Długość 20 metrów.
Długość 1 metr.

TL5723

TL5724

TL5725

TL5726

7

9.51

13.41

17.51

9.50

13.40

17.50

21.80

REFERENCE LEAST DIAMETER (mm) MAXIMUM DIAMETER (mm)

SYGNALIZACJA I OZNAKOWANIE

UWAGA
Jako opcja dla poz. TL4640 i TL4638 może być dostarczony odkurzacz plus dmuchawa przemysłowa z poz. 
TL4639

CZYSZCZENIE POD NAPIĘCIEM

117116



TL2871

TL4640

TL4638

TL5848

TL4169 TL3636

Oznakowanie kulowe 400 mm wykonane z żywicy poliestrowej, 
wzmocnione włóknem szklanym. Kolor zgodnie z wymaganą 
charakterystyką techniczną. Dostarczane z systemem 
mocowania, który uniemożliwia obrót lub przemieszczenie w 
przypadku wibracji.

Urządzenie do czyszczenia na sucho przez zasysanie składa 
się z różnych głowic czyszczących i szczotek, rury z 
uchwytem, przedłużaczy rurowych oraz z elementów 
przejściowych. Każdy z tych elementów jest wykonany ze 
specjalnego plastiku całkowicie izolowanego. Poszczególne 
głowice i szczotki są tak zbudowane, że można je dostosować 
do każdego rodzaju instalacji.

Urządzenie do czyszczenia na sucho przez zasysanie składa się z różnych głowic czyszczących i szczotek, rury z 
uchwytem, przedłużaczy rurowych oraz z elementów przejściowych. Każdy z tych elementów jest wykonany ze 
specjalnego plastiku całkowicie izolowanego. Poszczególne głowice i szczotki są tak zbudowane, że można je 
dostosować do każdego rodzaju instalacji.

Niekorzystna pogoda, brudne instalacje, kurz, resztki smaru, pajęczyny itp. mogą powodować przerwy w dostawie, 
uszkodzenia materiałów i ewentualne szkody osobowe spowodowane łukami elektrycznymi w instalacjach niskiego i 
średniego napięcia.

Praktyka pokazuje nam, że zależnie od zakresu i intensywności zabrudzenia, czyszczenie instalacji wewnętrznych i 
tablic rozdzielczych staje się konieczne w regularnych odstępach co około 1 lub 2 lata.

Czyszczenie na sucho przez zasysanie głowicami czyszczącymi i szczotkami umożliwia usunięcie kurzu i pajęczyn w 
instalacjach w sposób szybki i skuteczny.

W przypadku oleju i przyczepionego kurzu, czyszczenie na mokro gąbkami nasączonymi specjalnym płynem daje 
pożądany skutek czyszczący. Stosując obydwa sposoby spełnia się wymóg wysokiej czystości. Do czyszczenia pod 
napięciem istnieją specjalnie opracowane urządzenia od 1.000 V do 36 KV.

Spełniają funkcje ochronne dla przewodów i 
równocześnie sygnalizacyjne. Wykonane z plastiku w 
kolorze żółtym.

Taśma sygnalizacyjna dla 
strefy roboczej. Biała i 
czerwona (dwubarwna).

Taśma sygnal izacyjna i  
o c h r o n n a  d l a  k a b l a  
podziemnego. Wykonana z 
polietylenu w kolorze żółtym, 
rysunek i legenda w kolorze 
czarnym.

UWAGA
Jest dostarczana w 
rolkach po 500 m.

UWAGA
Z poz. TL3665 jest 
dostarczana po 50 m.

UWAGA
Jest dostarczana w 
rolkach po 200 m.

Urządzenie Avifauna

TL2817

Szpula taśmy sygnalizacyjnej dla 
strefy roboczej. 

Szpula taśmy sygnalizacyjnejPłytki ochronne kabli

Taśma sygnalizacyjna Taśma sygnalizacyjna dla kabla

Oznakowanie kulowe

Zestaw do czyszczenia na sucho dla 
niskiego ciśnienia

Zestaw do czyszczenia na sucho dla średniego napięcia

TL5723

Spirala z podwójnym mocowaniem, do sygnalizowania linii 
elektrycznych z strefach przelotu ptaków.

0404
Szkolenie Na Wysokosci

W oparciu o normę DIN VDE 0682 część 621.
Dla napięć znamionowych do 36 KV.

Do wykorzystania w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
Nie można używać w czasie deszczu lub w miejscach wilgotnych.

W oparciu o normę DIN VDE 0680 część 3.
Rura wykonana zgodnie z normą CEI IEC 61235.
Dla napięć znamionowych do 1000 V.
Do wykorzystania w instalacjach wewnętrznych i 
zewnętrznych.
Nie można używać w czasie deszczu lub w miejscach 
wilgotnych.

Długość 20 metrów.
Długość 1 metr.

TL5723

TL5724

TL5725

TL5726

7

9.51

13.41

17.51

9.50

13.40

17.50

21.80

REFERENCE LEAST DIAMETER (mm) MAXIMUM DIAMETER (mm)

SYGNALIZACJA I OZNAKOWANIE

UWAGA
Jako opcja dla poz. TL4640 i TL4638 może być dostarczony odkurzacz plus dmuchawa przemysłowa z poz. 
TL4639

CZYSZCZENIE POD NAPIĘCIEM

117116



TL4641

Urządzenie do czyszczenia na mokro składa się z różnych głowic czyszczących (gąbki płaskie i kształtowe), żerdzi 
izolowanych z uchwytem oraz odpowiednich przedłużaczy i elementów przejściowych. Wszystkie części są 
całkowicie izolowane. Gąbki dopasowują się do każdej powierzchni i pozwalają na użycie na dowolnym rodzaju 
instalacji. Prosty system mocowania pozwala na ich łatwą wymianę.

Użycie gąbek zwilżonych specjalnymi płynami umożliwia czyszczenie powierzchni, jak również pozostałości oleju na 
transformatorach.

Stopień izolacji użytego płynu specjalnego dobiera się według napięcia czyszczonego systemu i warunków otoczenia.

Zestaw do czyszczenia na mokro dla średniego napięcia

Kąt mocowania stopniowanySzczotka półokrągła

Szczotka rurowa Głowica płaskaGłowica czyszcząca

UWAGA
Nie może być używane w 
czasie deszczu ani w miejscach 
wilgotnych. 
Z poz. TL4639 jest 
dostarczany odkurzacz plus 
dmuchawa przemysłowa.

ZASTOSOWANIE

OSPRZĘT

0404
Szkolenie Na Wysokosci

117118

W oparciu o normę DIN VDE 
0682 część 621.
Dla napięć znamionowych do 
36 KV.
Do wykorzystania w 
instalacjach wewnętrznych i 
zewnętrznych.

CZYSZCZENIE POD NAPIĘCIEM




