
 

 

Ruda, 28-02-2018 r. 

Oferta handlowa 

Detektorowe Ubranie Robocze 

Detektorowe ubranie robocze firmy Gondpol aktywnie wspomaga: 
� ochronę pracownika przed porażeniem elektrycznym podczas prac remontowych, w 

wyniku przypadkowego kontaktu z przewodami elektrycznymi, obudowami urządzeń 
lub elementami konstrukcyjnymi, takimi jak np. mokra ściana, będących pod 
napięciem. 

� wykrywanie przewodów instalacji elektrycznej będącej pod napięciem poprzez 
sygnalizację dźwiękową/świetlną/wibracyjn ą (sygnalizacja jest tym intensywniejsza 
im bliżej źródła napięcia znajdzie się aktywny element ubrania). 

UWAGA: UBRANIE DETEKTOROWE NIE MO ŻE ZMNIEJSZA Ć 

OSTROŻNOŚCI PRACOWNIKA NA STANOWISKU PRACY. UBRANIE 

WSPOMAGA, ALE NIE ZASTEPUJE ZASAD BHP. 

Konstrukcja ubrania detektorowego 

 

Wykrywacz pola elektrycznego zintegrowany w odzieży ochronnej pozwala z dużą 
dokładnością wykryć i zasygnalizować wystąpienie zagrożenia porażenia elektrycznego. 

Sygnalizacja obecności pola elektromagnetycznego realizowana jest poprzez świecenie diody 
LED i/lub sygnalizację dźwiękową i/lub wibracje. Różne sposoby sygnalizacji wynikają z 
różnych warunków pracy: hałas, słaba widoczność, mała przestrzeń operacyjna (np. szafka 



 

 

sterownicza, dylatacja między ścianami). Detektor pola elektromagnetycznego cechuje się 
niewielkimi wymiarami i wagą, prostą budową, niewielkim poborem prądu, odpornością na 
wstrząsy, zalaniem oraz nie ogranicza ruchów użytkownika 
 

Zasada działania ubrania detektorowego 

 
Schemat elektryczny detektora. D1 – dioda LED, B1 – buzer, R1 – rezystor, S1 - włącznik 

Konstrukcja elementu detekcyjnego została oparta na układzie scalonym typu 4017 
zawierającym w swej strukturze licznik dziesiętny. Zmieniające się pole elektryczne w 
czujniku indukuje ładunek, który dzięki bardzo wysokiej impedancji wejścia pobudza licznik. 
Do jednego z wyjść licznika dołączona jest dioda LED/buzer, która w momencie wykrycia 
zmiennego pola elektrycznego zaczyna migać. Niewielki pobór prądu (ok. 10 mA) pozwala 
zasilać układ z baterii. Sensor odbierający sygnał mierzony wykonany jest z cienkiego, 
giętkiego metalowego przewodu. Ważnym czynnikiem jest czułość układu detekcyjnego - 
maksymalna odległość, z której wykrywane jest pole elektromagnetyczne. Antena pomiarowa 
została umieszczona zatem w mankiecie, na jego krawędzi, pod warstwą materiału. Jest to 
najbardziej wysunięty element ubrania i jednocześnie taki, który może znaleźć się najbliżej 
potencjalnego zagrożenia 

Skład surowcowy -100% bawełna, gramatura 280-290 g/m². 
Zasilanie systemu - pojedyncza bateria 9V, np. 6LR61 (PP3), czas pracy systemu na jednej 
baterii – 1miesiąc. 
Przepis prania: odłączyć układ zasilający (kieszonka po wewnętrznej stronie odzieży w 
obszarze klatki piersiowej), a następnie postępować analogicznie, jak w przypadku odzieży 
ochronnej bawełnianej (gramatura 280-290 g/m²). Prać w pralniach przemysłowych. 
Rozmiary S, M, L, XL, XXL  
Ceny netto: od 110 PLN 
Termin realizacji w zależności od ilości zamówionych kompletów od 7 dni. 
 


