
Body and Foot Protection

Petzl Newton

 هارنس تمام بدن دارای حلقه
 پشتی و جناغی جهت اتصال به

 سیستم فال ارست
 دارای سگک        در ناحیه سینه

 برای باز و بسته کردن راحت و
 سریع

 جنس:نایلون،پلی استر، فوالد و
آلومینیوم

وزن: 1050 گرم

EN 361
ANSI Z359.11
CSA Z259.10

Haru Double Webbing Lanyard

 لنیارد تسمه ای دو بازو با جاذب
 شوک همراه با قالب بزرگ

آلومینیومی و کارابین
 طول: 1/5 متر

 قطر: 25 میلیمتر

EN 355
EN 354
EN 362

Padideh Safety Shoes

 کفش ایمنی پنجه
 کامپوزیت ساخته شده از
 چرم طبیعی گاوی، مقاوم

 به 200 ژول ضربه ، ضد
 لغزش و مقاوم به مواد

نفتی
 در مدل های ساق کوتاه و

ساق بلند
 در انواع عایق برق و

  معمولی
PU زیره 

ساخت ایران
دارای تاییدیه

BW Clip

 گازسنج تک سنسور        دو
 ساله با محدوده اندازه گیری

صفر تا 100  پی پی ام
 بدون نیاز به تعویض و
 تعمیر سنسور و باتری

Haru Full Body Fast Harness

 هارنس تمام بدن با 6 نقطه
     اتصال، دارای سگک های

 جهت باز و بسته شدن سریع
 و راحت

  دارای دوخت مستحکم از نخ
پلی آمید

EN 358
EN 361

Tyvek Dupont Coverall

 لباس یکسره کاله دار از جنس
Type5/6 پلی اتیلن 

 مقاوم در برابر ذرات با قطر
 کمتر از یک میکرون

 بسیار سبک با وزن کمتر از
 180 گرم

   آنتی استاتیک

EN 14126
EN 1149
EN 13982
EN 13034

Marko Safety Shoes

 کفش ایمنی پنجه
 کامپوزیت ساخته شده

 از چرم طبیعی گاوی،
 مقاوم به 200 ژول

 ضربه ، ضد لغزش و
مقاوم به مواد نفتی

 در مدل های ساق کوتاه
 و ساق بلند

 در انواع عایق برق و
  معمولی
PU زیره 

ساخت ایران
دارای تاییدیه

BW Gas Alert Max XT II 

 گازسنج چهار سنسور با قابلیت
شناسایی و سنجش گازهای

LEL و CO, O2, H2S
 (گازهای قابل اشتعال و انفجار) 

همراه با پمپ نمونه برداری
 ضدآب

CT PYL TEC-2 Harness

 هارنس تمام بدن با 5 نقطه
 اتصال مناسب برای موقعیت

  گیری و کار در حالت تعلیق
 دارای حلقه پا با سگک قفل

 خودکار
دارای پد کمری ارگونومیک

EN 358
EN 361
EN 813

Northylon PVC Coverall

 لباس یکسره ضد اسید و
           مقاوم شیمیایی

 محافظ در برابر پاشش مایعات
 ، مواد شیمیایی  و اسیدها

 ساخته شده از پلی امید
 پوشیده شده با        در هر دو

 طرف لباس

EN 14605

Vaultex PVC Boot

 چکمه ضد اسید ساخته شده
 از       با کیفیت بسیار باال ،

 مقاوم به اسید، روغن ،
 مشتقات نفتی ، ضدآب و
 مقاوم در برابر انواع مواد

شیمیایی
 پنجه فوالدی و مقاوم به 200

 ژول ضربه
 ساق:     38

EN ISO 20345

Safety Workwear

 انواع لباس کار یکسره و دو
 تکه با طرح و دوخت عالی و با

 کیفیت
 در جنس های  30 ، 70 و 100

 درصد پنبه
 طرح و دوخت طبق سفارش

Type 4 

PVC 

PVC 

H2S 

 امیرآباد شمالی باالتر از جالل آل احمد خ هشتم پالک 7 طبقه اول
www.PPERGONOMICS.com

RAEICA.PPE@gmail.com
تلفن: 02188358405 - 02188357940

فکس:  02188358509

 ماسک های سوپاپدار ذغال اکتیو 7 الیه محافظ در برابر نانو ذرات
سه الیه اسپان باند ، سه الیه ملت بلون، یک الیه ذغال اکتیو دو طرفه

 محافظ در برابر ذرات به قطر 3 تا 5000
 نانومتر با کارایی فیلتراسیون 95 درصد

EN 149:2001+A1:2009 مطابق با 
NIOSH مورد تایید 

 ماسک سوپاپدار کربن اکتیو  
FFP2 / N95 HY8226

 محافظ در برابر ذرات به قطر 3 تا 5000
 نانومتر با کارایی فیلتراسیون 99/9 درصد

EN 149:2001+A1:2009 مطابق با 
NIOSH مورد تایید 

 ماسک سوپاپدار کربن اکتیو
FFP3/N99 HY8236

 الیه ذغال اکتیو دو طرفه با قابلیت
 جذب باال و مؤثر گازها و بخارات آلی،
 ... بوهای آزاردهنده ، دود ، دمه ، فیوم و

 دارای تاییدیه از سازمان انرژی اتمی
  ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

 قابلیت استفاده توام  با عینک
ایمنی بدون بخارگرفتگی لنز عینک

 دارای الیه ذغال اکتیو دو طرفه با
   ظرفیت باالی جذب گازها و بخارات

 امکان تنفس راحت با کمترین
    میزان مقاومت تنفسی

 مقاوم در برابر ذرات روغنی و
     غیر روغنی

 طراحی ارگونومیک     شکل ماسک
 جهت راحتی و تناسب بهتر

 گیره یکپارچه و فوم نرم روی بینی
 جهت کاهش اثر فشار ماسک روی

 صورت

 دارای 7 الیه با باالترین کارایی
 فیلتراسیون

 سوپاپ بازدمی سیلیکونی یک طرفه
 جهت کاهش رطوبت ، گرما و        در

 داخل ماسک
CO2 

V

Fast 

Fast  

cm

مشاوره و فروش تخصصی تجهیزات
ایمنی و حفاظت فردی

تولید کننده ماسک های سوپاپدار کربن اکتیو

رائیـکا طراحان ایمن آرا

www.PPERGONOMICS.com



Respiratory ProtectionHead and Face ProtectionHand Protection

North Full Face Mask 54001  

 ماسک شیمیایی تمام صورت دو
 فیلتر با طلق پلی کربناته ضد

 خش، ضد ضربه و ضد بخار
  دارای میدان دید 200 درجه

  جنس: سیلیکون رابر

EN136
EN 166B

North Half Face Mask 5500

 ماسک شیمیایی  نیم
 صورت دو فیلتر سبک و

مقرون به صرفه
  جنس: رابر

 وزن: 110 گرم
 EN 140

Drager RD40  Filter
 (A2B2E2K2HgP3R)

 فیلتر 6 حالته با بدنه
 آلومینیومی محافظ در برابر

 گازها و بخارات آلی،
 اسیدی، معدنی، مشتقات
 نفتی، آمونیاک ، جیوه و

 ذرات
EN 148-1

 فیلتر نوار سبز مخصوص
 گازها و بخارات  آمونیاک و

مشتقات آن
NIOSH مطابق با 

North Full Face mask 54201 

 ماسک شیمیایی تمام صورت
 تک فیلتر با طلق پلی کربناته

 ضد خش ، ضد ضربه و ضد بخار
 با میدان دید 200 درجه

 جنس: سیلیکون رابر

EN136 
EN 166B
EN 148-1

3M Half Face Mask 6200 

 ماسک شیمیایی نیم صورت دو
فیلتر سبک و راحت

 جنس: رابر

EN 140

North N75001

North N75004

 فیلتر ذرات      با باالترین
 کارایی فیلتراسیون برای
 کلیه ذرات سمی و غیر

 سمی

EN143

North P3R

 فیلتر ذرات        با کارایی
فیلتراسیون %99/97

 مناسب برای آئروسل های
روغنی و غیرروغنی

NIOSH مطابق با 

3M 2091

 فیلتر نوار مشکی مناسب برای
انواع گازها و بخارات آلی

NIOSH مطابق با 

North 75SCL

 فیلتر نوار زیتونی مناسب برای
کلیه گازها و بخارات

NIOSH مطابق با 

3M 6001

 فیلتر نوار مشکی مناسب برای
انواع گازها و بخارات آلی

NIOSH مطابق با 

3M 2097

 فیلتر ذرات        با کارایی
 فیلتراسیون 99/97%مناسب برای
آئروسل های روغنی و غیرروغنی

 دارای الیه ذغال اکتیو جهت
 جذب مقادیر کم بخارات آلی و

بوهای آزاردهنده
NIOSH مطابق با 

Drager X-Plore 6300

 ماسک شیمیایی تمام صورت
 تک فیلتر با طلق ضد خش و

میدان دید 180 درجه
  جنس ماسک : رابر

3M Half Face Mask 7502

 ماسک شیمیایی نیم صورت
 دو فیلتر با طراحی ارگونومیک

و راحت
 جنس: سیلیکون

 

EN 140

North N75002

 فیلتر نوار سفید مناسب برای
انواع گازها و بخارات اسیدی

NIOSH مطابق با  

North 75SCP100

 فیلتر ترکیبی ( فیلتر مولتی
 گاز همراه با فیلتر ذرات)

 مناسب برای انواع گازها ،
بخارات و ذرات

NIOSH مطابق با  

3M 6003

 فیلتر نوار زرد مخصوص گازها
و بخارات آلی و اسیدی

NIOSH مطابق با 

Drager Pas Lite SCBA 

 سیستم تنفسی با کوله
 قابل حمل اکسیژن همراه با

ماسک تمام صورت
  همراه با سیلندر کامپوزیت
  6/8 لیتری با فشار 300 بار

EN 137

North Half Face Mask 7700

 ماسک شیمیایی نیم صورت دو
 فیلتر با طراحی ارگونومیک و
بسیار سبک، ضد حساسیت

 جنس: سیلیکون
 وزن: 130 گرم

 
EN 140

Drager RD40 Filter (A2B2E2K2)

 فیلتر 4 حالته با بدنه
 آلومینیومی محافظ در برابر

 گازها و بخارات آلی، اسیدی،
 معدنی، مشتقات نفتی و

 آمونیاک

EN 148-1

North N75003

 فیلتر نوار زرد مخصوص گازها و
بخارات آلی و اسیدی

NIOSH مطابق با 

North 7580P100

 فیلتر ذرات       با کارایی
 فیلتراسیون  99/97% برای کلیه

ذرات
NIOSH مطابق با

3M 6006

 فیلتر نوار زیتونی مناسب برای
کلیه گازها و بخارات

NIOSH مطابق با 

Drager Parat 3100

   ماسک فرار 15 دقیقه ای با فیلتر
 محافظ در برابر محدوده وسیعی

 از گازهای سمی و خطرناک
صنعتی

DIN 58647-7مطابق با

EN 136
EN 148-1
EN 166B

P3 

P100 

ABEK P100   P100   

Alpha Solway Sota H5

 گوشی ایرماف سبک، راحت و
 قابل تنظیم از جنس       و

 بالشتک پوشیده شده از جنس
PVC 

 دارای دسته فلزی مقاوم و پد
 هدبندی انعطاف پذیر

SNR:34 dB
EN 352-1

3M Peltor H10A

 گوشی ایرماف سبک، راحت و
ABS قابل تنظیم از جنس 

 مناسب برای مواجهه 8 ساعته با
 تراز صوت  تا  105 دسی بل
 دارای دسته فلزی ضد زنگ

NRR : 30 dB
CSA CLASS A مطابق با 

Riley Stream 

 عینک ایمنی سبک و بدون فریم
 جهت ایجاد میدان دید وسیع

 دارای حفاظ جانبی و لنز پلی
 کربناته شفاف و یکپارچه

 ، ضد خش ، ضد بخار، ضد ضربه
UV400 دافع رطوبت و جاذب 

EN 166

North Nvision

 عینک ایمنی  با لنز پلی کربناته
 ضد خش ، ضد بخار، ضد ضربه و

UV محافظ در برابر 

ANSI Z87.1
CSA Z94.3

Matrix MAX II

  کاله ایمنی رگالژی ساخته شده از
 مقاوم به ضربه و محافظ در برابر
 همراه با منافذ تهویه برای محیط

 های گرم
 داری شکاف ۳۰ میلیمتری جهت

 اتصال به گوشی

EN 397:2012

Alpha Solway Sota M2

 گوشی ایرماف سبک، راحت و قابل
 تنظیم از جنس        و بالشتک

PVC پوشیده شده از جنس 
 دارای دسته فلزی مقاوم و پد

 هدبندی انعطاف پذیر

SNR:30 dB
EN 352-1

Howard leight  Thunder T3

 گوشی ایرماف سبک، قابل
 تنظیم و عایق برق از جنس

 پالستیک دارای هدبند دو الیه
 جهت کاهش فشار روی سر

NRR : 30 dB
CSA CLASS A مطابق با 

Riley Sisini 

 عینک ایمنی سبک  با فریم فلزی
 مقاوم و لنز پلی کربناته دودی
UV محافظ در برابر تشعشعات 

 ، ضد خش ، ضد بخار، ضد ضربه
UV400 دافع رطوبت و جاذب 

EN 166

Matrix Face Guard

 شیلد محافظ صورت از جنس
  پلی کربنات مقاوم به ضربه و

 ۹۹/۹ درصد محافظ در برابر
 در انواع مدل های شفاف و تیره

(IR ۳ , IR ۵)
 دارای هدگیر قابل تنظیم رگالژی

2mm ضخامت   
ANSI Z87.1

Canasafe Impactor I

 کاله ایمنی عایق برق رگالژی
HDPE ساخته شده از  

 کالس E و کالس
 مقاوم به ضربه ، محافظ در برابر

 همراه با منافذ تهویه برای محیط
 های گرم

 داری شکاف ۳۰ میلیمتری جهت
 اتصال به گوشی

EN 397:2012 EN 397:2012
EN 12492

3M Peltor H9A

 گوشی ایرماف سبک، راحت و
ABS قابل تنظیم از جنس 

 مناسب برای مواجهه 8 ساعته با
 تراز صوت تا 98 دسی بل

 دارای دسته فلزی ضد زنگ

NRR :25 dB
CSA CLASS A مطابق با 

Howard leight Viking V3

 گوشی ایرماف سبک، قابل
 تنظیم و عایق برق از جنس

 پالستیک دارای دسته چند حالته
 و قابل چرخش  با امکان

 قرارگیری در سه موقعیت روی
 سر، پشت گردن و زیر چانه

NRR : 29 dB
CSA CLASS A مطابق با 

Riley Fresna 

 عینک ایمنی سبک با لنز پلی
 کربناته بسیار شفاف  و فاقد هر

 گونه فلز
 ، ضد خش ، ضد بخار، ضد ضربه

UV400 جاذب 

EN 166

Matrix Attacher

 رابط پالستیکی و آلومینیومی
 جهت اتصال شیلد محافظ

 صورت به کاله ایمنی لبه صاف
 رابط پالستیکی عایق برق

 رابط آلومینیومی مناسب برای
 کار با کوره

Uvex Pheos Alpine

 کاله ایمنی کار در ارتفاع سبک با
ABS پوسته از جنس 

 رگالژی و قابل تنظیم همراه با
 چانه بند و قابلیت اتصال چراغ

  قوه
 داری شکاف 30 میلیمتری جهت

 اتصال به گوشی

3M Peltor H7A

 گوشی ایرماف سبک، راحت و
ABS قابل تنظیم از جنس 

 مناسب برای مواجهه 8 ساعته با
 تراز صوت  تا  101 دسی بل
 دارای دسته فلزی ضد زنگ

NRR : 27 dB
CSA CLASS A مطابق با 

Howard leight Smartfit

 گوشی  ایرپالگ سه پله
 سیلیکونی چند بار مصرف و قابل

 شستشو دارای بند و بسته
  پالستیکی نگهدارنده

NRR : 25 dB
CSA CLASS A مطابق با 

Jackson Envision

 عینک ایمنی سبک با لنز پلی
 کربناته ضد خش و  حفاظت 99/9%

UVA / UVB / UVC در برابر

ANSI Z87.1
CSA Z94.3

SIS Face Shield

 شیلد محافظ صورت از جنس پلی
 کربنات مقاوم به ضربه همراه با

 هدگیر قابل تنظیم رگالژی از جنس
ABS

 در انواع مدل های شفاف و تیره

UV 

ABS 
UV 

G
UV 

ABS ABS 

EN 60903:2003

Skytec Dakota

 دستکش ساق بلند نیتریلی با
 آستر کتان و مقاوم به انواع

 مواد شیمیایی و حاللها
 دارای کف زبر جهت  چنگش

 عالی برای محیط های خشک و
 مرطوب

EN 388
EN 374

Ansell Solvex 37-695

 دستکش نیتریلی آستردار
 مقاوم به مواد شیمیایی خطرناک

 و انواع حاللها
 دارای کف زبر ضد لغزش با

 چنگش مناسب
cm 38 :طول 

mm 0.38 : ضخامت 

EN 388
EN 374

Midas Splendor

 دستکش  ضدسایش از جنس
 پلی استر/کتان با پوشش

 التکسی
 دارای مقاومت عالی در برابر

 سایش و سوراخ شدن
قابل شستشو

EN 388

Barloe Leather Gloves

 دستکش کف دوبل
 ساخته شده از برزنت و

 چرم بسیار مرغوب
 دارای الیه دوبل چرمی و

 تقویت شده در بخش
 انگشت اشاره

ساخت کشور پاکستان

EN 388

Skytec Nero

 دستکش مقاوم شیمیایی
 مناسب برای کارهای سنگین ،

 دارای بافت زنبوری در کف و
 نوک انگشتان با خاصیت ضد

 لغزندگی و چنگش عالی در
محیط های مرطوب

 آستردار
 ضخامت: 0/65 میلیمتر

EN 388
EN 374

Ansell Edge 14-663

 دستکش ضد اسید و ضد حالل
 از جنس       مقاوم به انواع

 مواد شیمیایی، روغن ، گریس
و مواد بیولوژیکی

cm 36 :طول 

EN 388
EN 374

Nitrile Palm Coated Gloves

 دستکش از جنس
 نایلون قابل تنفس با

 کف فوم نیتریلی و مچ
 کشدار

 دارای چنگش مناسب
 در محیط های مرطوب

 و روغنی

EN 388

Raika Safety Welding Leather gloves

 دستکش هوبارت
 جوشکاری ساق بلند
 ساخته شده از چرم

بسیار مرغوب
 دوخته شده با سیم

 جهت جلوگیری از پارگی
 تقویت شده در ناحیه

انگشت اشاره
 مقاوم به حرارت

 ساخت ایران

EN 388
EN 407

DG Universal

 دستکش ضد اسید و ضد حالل
 از جنس       با مقاومت عالی
 در برابر انواع مواد شیمیایی،

 اسیدها و بازهای قوی، حاللها،
.روغن و گریس

 آستردار ، ضدسایش قوی ،
 کف سنباده ای و ضدلغزش ،

فاقد ماده مضر فتاالت
 طول:     35

EN 388
EN 374

Ansell TNT 92-600

EN 388
EN 374

Tangwang Safety Gloves

 دستکش ضد برش از جنس
 پلی استر با کیفیت و دارای

  پوشش التکسی
 سبک و انعطاف پذیر، مقاوم

 در برابر اجسام تیز و برنده

EN 388

Secura Elsec

 دستکش عایق برق از جنس
  التکس طبیعی بسیار مرغوب

 با طراحی ارگونومیک و انعطاف
 پذیری عالی

 مقاوم به اسید، روغن، ازن و
  دمای بسیار پایین

PVC 

PVC 

کالسه بندی دستکش عایق برق
 کالس 00 : 2/5 کیلوولت

 کالس 0: 5 کیلوولت
 کالس یک : 10 کیلوولت
 کالس دو : 20 کیلوولت

 کالس سه : 30 کیلوولت

cm


