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Захист від 
електричної дуги



Electrical safety, 
our business.

CATU: Майже століття в службах електробезпеки 

Заснована в 1919 році, компанія CATU з самого початку розвивала свою діяльність з 
виробництва апаратного забезпечення і устаткування для систем передачі і розподілу 
електричної енергії. З 1936 року діяльність CATU була чітко орієнтована на проектування і 
виготовлення засобів захисту від ураження електричним струмом. З 1996 року CATU є дочірнім 
підприємством SICAME Group, одного з провідних світових виробників додаткових 
пристосувань для конструкцій і установок по передачі і розподілу енергії. 
Всесвітньо відома спеціалізована компанія 
Сьогодні обладнання для забезпечення безпеки CATU, включаючи всі діапазони сигналізації, 
блокувальні пристрої, системи заземлення і короткого замикання, індикатори та контролери 
напруги, обладнання, що працює під напругою. та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), 
використовуються великими компаніями з передачі і розподілу електроенергії, монтажними 
організаціями, основними галузями промисловості, залізничним сектором, а також в 
електромобілебудуванні в більш ніж 100 країнах на п'яти континентах. 

Дочірні компанії та бренди компанії 
CATU, БІЛЬШЕ, НІЖ КОМПАНІЯ 
CATU базується в Південній Америці і поширює свою продукцію під брендом LIAT в Аргентині. 
Компанія також внесла вклад у створення своєї нової дочірньої компанії SUPERSAFE, заснованої 
в Барселоні в 2008 році, яка розробляє, виробляє і продає повний асортимент латексних 
ізоляційних рукавичок. 

Дотримуйтесь вимог стандартів для поліпшення інновацій 
Щороку CATU виділяє значну частину своїх фінансових ресурсів відділу досліджень і розробок. 
Як постійний член основних Національних та міжнародних технічних комітетів (таких як UTE, 
CENELEC, IEC і ASTM), CATU вносить свій внесок в розробку і застосування нових технологій, 
щоб зробити роботу на електроустановках безпечнішою. 

Інновації і якість, рушійна сила компанії 
Постійний пошук інновацій підкріплюється прихильністю системі забезпечення якості, яка 
сертифікована по ISO 9001 і відповідає екологічним стандартам ISO 14001. 

Завжди ближче до своїх клієнтів 
Наші постійні зусилля щодо поліпшення пропозиції обладнання із забезпечення безпеки і 
запобігання ураження електричним струмом здійснюються спільно з нашими користувачами і 
нашою мережею дистриб'юторів по всьому світу. Вони гарантують нашу глибоку відданість і 
наші зобов'язання перед усіма нашими клієнтами. 

IEC TESTING
ACCREDITATION N°1 - 0897

SCOPE AVAILABLE ON
www.cofrac.fr

Electrical safety,
for pros like you!



#1

xxx

PPE - CPE /  Arc Flash Protection

DimensionsDimensions Weight

Захист від електричної дуги
рішення для повного захисту від електричної дуги

ФЕНОМЕН ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ.
Електрична дуга слідує за коротким замиканням. Це створює майже 
миттєві події з серйозними наслідками без належного захисту.

- Основним проявом дуги є її тепловий вплив. Теплова
енергія що виділяється, яка пропорційна напрузі,
інтенсивності та довжині несправностей, може бути
значною (19.000 °C), плавлячи метал і осипаючи
ізоляцію.
- Вибуховий ефект, викликаний дуже швидким

вивільненням енергії в обмеженому обсязі повітря
(подібно до вибуху).

- Світловий ефект при високому ультрафіолетовому та
інфрачервоному випромінюванні.

- Іонізаційний ефект, який може викликати дугу на діючих
ділянках поблизу.

За наявності небезпеки виникнення електричної 
дуги необхідно одягнути термостійкий одяг. 
Параметри захисту одягу :

• Значення опору дуги, виражене в кал / см2
згідно NFPA 70 E, стандартам ASTM та IEC
61482-1-1.

та

• Клас захисту (1 або 2)  згідно IEC 61482-1-2

ЗАХИСТ ПРОТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ

Параметри для визначення належного 
обладнання для захисту від електричної дуги :

• Максимальне значення струму при аварії.
• Напруга  фаза/ заземлення в місці ризику.
• Відстань між джерелом дуги та приймальною
поверхнею.
• Місце, де може виникнути дуга (обмежений
простір).
Записавши ці параметри, ми зможемо оцінити рівень
ризику та визначити належний захисний одяг та ЗІЗ:
від 12 до 100 кал / см2 та класу 1 або 2.

Одяг вогнезахисний для робіт в зоні 
ризику виникнення електричної дуги, 
відповідно до IEC 61482-2 та  NFPA 
70E.

Енергія дуги виражається в cal / cm2 
Енергія (CAL / cm²) = Потужність + Відстань + Час 
Енергія всього 1,2 кал / см2 викликає опік 2 ступеня на шкірі 

 1 кал / см2, що еквівалентно впливу  полум’я запальнички налець на одну 
секунду.



#  2 EPI - EPC /  Arc Flash equipment

Засоби захисту від дуги

Артикул  cal/cm2 Колір

KIT-ARC-25-B-(*) 25 KAKI 

KIT-ARC-40-B-(*) 40 GREY 

KIT-ARC-65-B-(*) 65 BROWN 

KIT-ARC-100-B-(*) 100 BROWN 

(*) Артикул потрібно доповнити розміром M, L or XL. Розміри від S to 3 XL 
за запитом.

"ARC FLASH" PROTECTIVE KITS 
(25, 40, 65 OR 100 CAL/CM2)
Готові до використання набори, сумісні з IEC 
61482-1-2 Arc Flash class 2 (KIT-ARC-25 & KIT-ARC-40).

NFPA 70E

IEC 61482-2 

KIT-ARC-25-B-(*)
KIT-ARC-65/100-B-(*)

KIT-ARC-40-B-(*)

Захистні властивості  - стійкі до прання. 
25 та 40 cal class 2 набори відповідають 
IEC 61482-1-2
=Набор готовий до застосування

Комплектність набору

-
1 комбінезон Arc Flash 25, 40, 65 або 100 

кал / см2, випробуваний відповідно до  
ASTM F 1506 та NFPA 70E

MO-11000 1 захистні окуляри EN 166/EN 170

M-87295 1 транспортувальна сумка

-
1 капюшон з вбудованим склом 25, 40, 65, or 
100 cal/cm2, випробуваний відповідно ASTM 

F2178, NFPA 70E та IEC 61482-2.

MO-182/1-B
1 ABS шолом дієлектричний EN397, EN 50365, 

ANSI Z89.1    20kV.

-
1 жилет Arc Flash  25, 40, 65, або 100 cal/cm2, 

випробуваний відповідно ASTM F 1506, 
NFPA 70E and IEC 61482-2. 

KIT-ARC-25-B-(*)
=Спрощений розрахунок необхідного рівня 
захисту:
http://myelectrical.com/tools/arc-flash-calculator



#3EPI - EPC / Arc Flash equipment

Засоби захисту від дуги

Dimensions WeightDimensions Total length Packaging

Дієлектричний шолом.

Великий кут огляду.

Полікарбонат з захистом від УФ. 

Захист підборіддя.

Артикул KIT-ARC-01

Комплектність 1.5

MO-187
1 захист обличчя з захистом підборіддя 
12 cal/cm2, поглинає > 99.9% шкідливого 
УФ випромінювання, 60% прозорість, 
перевірений відповідно ASTM F 2178 

specifications
MO-182/1-B

1 ABS шолом дієлектричний EN397, EN 
50365, ANSI Z89.1  20kV.

M-87413 1 транспортувальна сумка

"ARC FLASH" FACE SHIELD KIT (12 CAL/CM2-
CLASS 2) - комплект для захисту обличчя

Артикул Характеристика

MO-180-ARC-4
Екран 4 cal/cm2 class 2 
Прозорість > 75% 0.790

MO-180-ARC-12
Екран 12 cal/cm2 class 2 
Прозорість > 60% 0.790

"ARC FLASH" HELMETS
Шолом - комплексне рішення, із інтегрованим захистним 
екраном "дуговий спалах" та захистом підборіддя

THE

Електричний і механічний захист EN 397 
EN 50365 - 1 000 V / ANSI Z 89.1 - 20 kV.

IEC 61482-1-1 /  IEC 61482-1-2 захист від дуги. 
Захист від УФ EN166, EN170.

Гнучка тканина "Arc f lash ".

Оптимальна прозорість та розпізнавання 
кольорів (MO-180-ARC-4). Захистний екран - 
трансформер та захист шиї.

IEC 61482-1-2 /  GS-ET-29 
ASTM : F2178

EN166, EN170 protection.

NFPA 70E

ASTM F2178
ATPV 4 and 12 Cal/cm2

IEC 61482-1-1
IEC 61482-1-2 / GS-ET-29 

Class 2 

Висувний екран



Ідеально підходить  операцій короткої 
тривалості (відкриття / закриття  
пристрою)
Легко надягати та знімати

#4 EPI - EPC / Arc Flash equipment

Засоби захисту від дуги

Подвійна блискавка по всій довжині.

Reference Характеристики

MV-105-(*) Ultra Soft® Fabric 1.4

(*) додати розмір S, M, L, XL, 2XL. Інші розміри за запитом

Артикул Характеристики

SJ-12-S

Ultra Soft® Fabric

SJ-12-M

SJ-12-L

SJ-12-XL

SJ-12-2XL

NFPA 70E

IEC 61482-2 
Class 1-12 cal/cm2

IEC 61482-2 
Class 1-12 cal/cm2

"ARC FLASH" EQUIPMENT - 
захистний халат 12cal/cm2

Артикул Розмір

M-883374  S

M-883377 M

M-883378  L

M-883379  XL

M-883380 2XL

M-883381  3XL

Парка (куртка) "ARC FLASH"

"ARC FLASH" COVERALL DOUBLE 
ZIPPER - захистний комбінезон 12cal/cm2
Захищає від термічних небезпек електричної дуги. 
Легко надягати.

IEC 61482-2
Class 2

Парка з високим ступенем захисту, що гарантує, зокрема, 
захист від спалаху дуги відповідно до стандарту IEC 
61482-1 -2. 



#5EPI - EPC / Arc Flash equipment

Засоби захисту від дуги

Weight

Захистні властивості - стійкі 
до прання;
Всі набори Arc Flash 12 cal 
відповідають IEC 61482-1-2 
class 1.

Комплект готовий до 
використання.

"ARC FLASH" захистний комплект 
на базі комбінезону (12 CAL/CM2)
Готовий до використання комплект, що 
відповідае IEC 61482-1-2 Arc Flash class 1.

NFPA 70E

IEC 61482-2 

Актикул Характеристики cal/cm2

KIT-ARC-12-C-(*) Комбінезон 12 cal/cm2

KIT-ARC-12-J-(*) Подовжений піджак з 
капюшоном 12 cal/cm2

KIT-ARC-12-JP-(*)
Піджак без 
капюшону, +штани 12 cal/cm2

(*) Артикул потрібно доповнити розміром M, L or XL. Розміри від S to 3 XL за запитом.

KIT-ARC-12-C

KIT-ARC-12-J

Комплектність набору

MO-187
1 захист обличчя з захистом підборіддя 

12 cal/cm2, поглинає > 99.9% шкідливого 
УФ випромінювання, 60% прозорість, 
перевірений відповідно ASTM F 2178 

MO-182/1-B 1ABS діелектричний шолом EN397, 
EN 50365, ANSI Z89.1, 20kV.

MO-11000 1 захистні окуляри EN 166/EN 170

MO-134
1 захистний капюшон(12 cal/cm2), 
тільки для комплектів J та C

-

1 захистний комбінезон 12 cal/
cm2 , ASTM F1506 та  NFPA 70E  або 1 
захистна куртка12 cal/cm2, ASTM 

F1506 та NFPA 70E .

M-87413 1 транспортувальна сумка для шолому.

M-87295 1 транспортувальна сумка



#  6 EPI - EPC / Arc Flash equipment

Засоби захисту від дуги

EN 407
EN 420

NOMEX III® UNDERGLOVES
100% Nomex III® вогнестійкі та стійкі до 
високих температур. 

Захищає руки від температур до 100 ° C. 
Ідеальний захист для робіт в зоні ризику 
виникнення електричної дуги.

THE
Синтетичне волокно Nomex III®  - 
ефективний захист.

Артикул Характеристики

CG-37 Один розмір 5штук упаковка 32

Fire protection

IEC 61482-1-1 /CLASS2 ASTM
F2675/F2675 M

ATPV : 12 CAL/CM2
Ізоляційні рукавички для 
захисту від дуги

ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ РОБІТ
Ізоляційні рукавички з більш високими 
механічними властивостями для роботи в 
повній безпеці без додаткових шкіряних 
рукавичок.

Артикул Клас Напруга (AC)Категорія Колір

CGM-00-(*)   00 ≤ 500 V RC 360

Двокольорові: зовні - 
помаранчевий, 
внутрішньо - 
тілесний.

CGM-0-(*)   0 ≤ 1 000 V RC 360

CGM-1-(*)   1 ≤ 7 500 V RC 360

CGM-2-(**) 2 ≤ 17 000 V RC 360

CGM-3-(**)   3 ≤ 26 500 V RC 360

CGM-4-(***)   4 ≤ 36 000 V RC 410

(*) Артикул доповнити розміром 08-11
(**) Артикул доповнити розміром 08, 10, 11, 12
(***) Артикул доповнити розміром 09, 10, 11, 12

EN 60903 / IEC 60903 

IEC 61482-1-2 class 2
(Box : 7kA/30cm)

a.shulpinov
Вычеркивание



#7 PPE - CPE / Insulating gloves

GLOVES BOX - бокс для зберігання

Спеціально розроблений для захисту ізоляційних 
рукавичок. Можна закріпити на стіні.

ПНЕВМАТИЧНИЙ ТЕСТЕР ДЛЯ 
РУКАВИЧОК
Для обов'язкового контролю рукавичок перед 
використанням. Перевірка проводиться 
надуванням і зануренням у воду.

Артикул Характеристики

CG-117 * Пневматичний тестер для 
рукавичок 600

* Упаковка - картон, 140 x 150 x 160.

Артикул

CG-35/2 * 101 x 224 x 476 900

* Включає пляшку з тальковим порошком та нагадування про
запобіжні заходи та заходи щодо використання 

THE
Застібка на липучках для тримання рукавичок 
вертикально.
Прозора кришка дозволяє перевірити наявність 
рукавичок. Пластик стыйкий до УФ.
Рекомендовані нагадування про технічне 
обслуговування.

ЧОХОЛ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Виготовлений із посиленої водонепроникної тканини для транспортування 
гумових рукавичок у транспортних засобах та ящиках для інструментів.

Артикул Клас

CG-36-1 00 to 1 420 x 180 185

CG-36-2 2 to 4 460 x 200 225

Розміри, що підходять для різної товщини 
рукавичок.

Прозора кишеня ззаду та петля для пояса та 
гачка.

Засоби захисту від дуги



#8 PPE - CPE / Insulating rubber gloves

Позначка 
рукавичок стійких 
до механічних 
впливів

CGM-3

Код 
продукту Клас/

Категорія

Розмір
позначка та 
ідентифікатор

Зона для 
маркування 
дати 
останього та 
наступного 
тестування

відповідність стандартам IEC 

Виробник Партія Рівень 
допустимої 
напруги

Посилання на продукт 
та сертифікат експертизи.

Місять 
та рік 
виробни
цтва

0
1
 - 1

4
Перевірка та зберігання діелектричних рукавичок

Усі ізоляційні рукавички повинні проходити огляд перед кожним використанням, та накачування.
Для класів 0 і 00: Тести складаються з тесту на накачування та візуального огляду, коли рукавичка надута. 
Для класів 1, 2, 3 і 4: Навіть коли вони зберігаються, не слід використовувати рукавичку не перевірену протягом 
останніх шести місяців. Нормальні терміни тестування - від 30 до 90 днів.
Також рекомендується огляд внутрішньої сторони рукавичок. Рукавички слід зберігати в упаковці, не стискаючи і не 
складати.
Їх не слід зберігати біля джерела тепла з температурою від 10 до 21 ° C.

Засоби захисту від дуги



SICAME GROUP

ТОВ "СІКАМ Україна"
Україна, 04209, м.Київ, вул. Богатирська, 11

тел.: +38 (044) 503 91 11
e.mail: office@sicame.ua

www.sicame.ua
www.catuelec.com




