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D�i�e�l�e�k�t�r�i�c�k® gumov® rukavice
�D�i�e�l�e�k�t�r�i�c�k® gumov® rukavice splŝuj² poĥadavky 
IEC-60903� �n�o�r�m�y� �(ŃSN EN60903). 
�A�b�y� �v�y�h�o�vœly ��p�oĥadavkūm t®to normy, mus² bĶt podrobeny
�d�i�e�l�e�k�t�r�i�c�k�Ķm, mechanickĶm odporovĶm a st§rnouc²m zkouģk§m.  
�Pţ�e�j²�m�a�c² mechanick® zkouģky jsou mnohem pţ²snœjģ². 
�Z�k�o�ušky �j�s�o�u�� �z�v�láš�tě �z�a�měř�e�n�y�� �� n�a� ��o�věř�e�ní a kontrolu 
�p�e�v�n�o�s�t�i� �v� �t�a�h�u� �a� �p�r�o�t�a�h�o�vání až do protržení, 
m�e�c�h�a�n�i�c�ké propichovací zkoušky a� �t�r�h�a�cí zkoušky.
N�aš�e�� �r�u�k�a�v�i�c�e� �j�s�o�u� �v�y�r�o�b�e�n�y� �z��e� �z�v�láš�tě� �oš�e�tř�e�né�h�o� latex�u� ��u�c�h�o�vá-
�v�a�jí�cí�h�o� �n�e��j�l�e�pší dielektrické  vlastosti; �j�s�o�u� �j�e�d�n�o�t�i�vě zkoušeny 
a �d�o�dávány v zaceleným plastikových sáčcích.

��V�n�i�tŚn² rukavice�

�U�rčeno k vykonání povinné zkoušky
�r�u�k�a�v�i�c� �před použitím.
�K�o�n�t�r�o�l�a �p�r�o�v�e�d�e�n�a���n�as done by 
�z�a�f�o�u�k�n�u�t²�m a �p�o�n�oţen²m 
�d�o �v�o�d�y.

CG-117 140 x 150 x 160 mm - �H�m�o�t�n�o�s�t: 0.600 kg

�U�m²�s�tœ�n§  �v �r�o�z�v�o�d�n§ch 
�Z �i�z�o�l�ańn²ho ��ańn²h �m�a�t�e�r�i§�lū,
�N§�r�a�z�u�v�z�d�o�r�n§,
ĥ�l�u�t® �vĶrazn® 
�b�a�r�v�y.
�P�rū�h�l�e�d�n® �o�k®nko 
�u�m�oĥŝuje.�k�o�n�t�r�o�l�u �pţ²tomnoti �r�u�k�a�v�i�c.
Vń�e�tnœ �l�a�h�v�ińky �m�a�s�t�k�u.
Upevnœn²: 4 �o�t�v�o�r�y 3.5 mm �p�rūmœr,
�s�tţ�e�d�y�v�z�d§�l�e�n�y��y ® 
155 x 345 mm.
U.V. �o�c�h�r�a�n�né �o�kénko.

�S�kŚ²Ŕka �n�a �r�u�k�a�v��i�c��e �s �o�k®nkem

CG-35/1 60 x 210 x 460 mm - �H�m�o�t�n�o�s�t: 0.730 kg

B�a�v�l�nœ�n®� �v�n�iţ�n²� �r�u�k�a�v�i�c�e
�P�o�uĥ�i�t² �s� �d�i�e�l�e�k�t�r�i�c�kĶmi
�g�u�m�o�vĶ�m�i� �r�u�k�a�v�i�c�e�m�i.

CG-80 (**) ** H: �m�uĥsk® / F: ĥ�e�n�s�k®

Reference �Tţ²�d��a �N�a�pœt² �(�V�)� � � � � � � � � � � � � � � � ��T�l�o�uģũka (mm)� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � P�o�p�i�s� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �H�m�o�t�n�o�s�t (g)

CG-02 (*) 00 500 0.9 �v²�c�e-�v�r�s�t�e�v�nĶ                                   2�20
ń�e�r�nĶ elastomer

�b�a�v�l�nœ�n§ textiln² vniţn² vrstva 

CG-05 (*) 00 500 0.5 latex 90

CG-10 (*) 0 1000 1.0 latex 200

CG-10 (*)-AM 0 1000 1.0 �d�v�o�u� �b�a�r�e�v�nĶ� �r�o�l�o�v�a�nĶ latexovĶ okraj         �2�10

* �D�o�p�l�n�i�t �v�e�l�i�k�o�s�t: A, B, C, D.

�P�o�uĥ�i�t² �j�a�k�o �v�nœjģ² �r�u�k�a�v�i�c�e.
Sili�k�o�n�o�v§ ���j�e�m�n§ �kūĥe, 
�V�e�l�m�i �pţizpūsobiv§.
�V�e�l�k§ �o�c�h�r�a�n�n§ �m�a�nĥ�e�t�a 
�v chrom�o�v® �p§len® �kūĥi.
�PţilnavĶ �p�ásek.

�V�nŊjġ²..rukavice

CG-98 (*)�H�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�H�m�o�t�n�o�s�t: 0.170 kg

Made from reinforced
waterproof fabric for 
transport of rubber gloves
in vehicles and tool boxes.
Rear loop for belt and snaps.

PŚenosn§ �k�a�b�e�l�a

CG-36 60 x 180 x 400 mm - �H�m��o�t�n�o�s: 0.120 kg

IEC-60903

* Reference� �d�o�p�l�n�i�t� o velikost A, B, C, D
�O�d�p�o�v²d§ �s�t�a�n�d�a�r�d�n²�m� �v�e�l�i�k�o�s�t�e�m: A = 8, B = 9, C = 10, D = 11

Pneumati�c�kĨ� �t�e�s�t�e�r� �r�u�k�a�v�i�c

AM Serie

EN 388
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    ROZSAH 
 
 Reference Třída Pracovní Průměrná  Prům.hmotnost 
   napětí tloušťka  páru (gr.) 
   (max. šp/šp) (mm) 
 
 CG-05 00 500 V 0.5  90 
      
      
 
 CG-02 00 500 V 0.9  220 
      
 CG-10 0 1000 v 1.0  200 
      
 CG-15 1 7500 V 1.5  270 
      
 CG-20 2 17000 V 2.3  450 
      
 CG-30 3 26500 V 2.9  560 
      
 CG-40 4 36000 V 3.6  800 

OBECNĚ 

Oblast použití normy IEC / produkt 

1. IEC 903 norma pojednává o dielektrických rukavicích na elektrickou práce: tyto produkty 
jsou určeny pro všechny osoby provádějící elektrickou práci.  Nejedná se tedy pouze  
pracovníky rozvodných společností, ale take o osoby provádějící instalační a údržářské 
práce v průmyslu. 

2. Produkt nabízený CATU patří svým určením do kategorie M. Tato kategorie definuje 
zajištění vynikajícího mechanického odporu rukavic.  Kategorie M umožňuje použít tenčí 
materiál, což vysvětluje pojem uvedený výše průměrná tloušťka. 

3 .Vyhovuje všem elektrickým a mechanickým zkouškám požadovaným IEC 903 normou.  
 

IEC 903
IZOLAČNÍ
RUKAVICE
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DIELEKTRICKÉ RUKAVICE PODLE IEC 903
4.CATU nabízí široké spektrum dielektrických rukavic pro nejrůznější použití:  

-pro hladinu nízkého napětí – třídy 00 a 0 pro: 
* nn práce pod napětím (s nářadím pro práci pod napětím)                                                
* práce spojené s připojením a odpojením                                                                          
* měření, kontrola přítomnosti napětí, zkratovací operace v blízkosti neizolovaným 
živých částí pod napětím. 
*nn operace. 

 
-pro hladinu středního napětí – třídy 1, třídy 2, třídy 3 a třídy 4 použité společně s 
izolačními tyčemi pro: 

 
* kontrolu přítomnosti napětí 
* vn operace. 
 
V doplňku “A” normy IEC jsou uvedeny pokyny pro výběr diekektrických rukavic  
 
 
Popis produktu 
 
1.Dielektrické rukavice jsou vyrobeny z medově zbarveného čistého latexu s přidanými 
aditivy proti stárnutí. 
V CATU produktech je obsaženo 90 % latexu. 
 
2.Tloušťka rukavic byla optimálně zvolena pro zajištění maximálního komfortu a dobré 
elektrické bezpečnosti. 
 
3.Tvar formy byl okopírován co nejvěrněji pro zajištění maximální ergonomie a 
citlivosti při použití (zvláště výhodné při použití ručního izolačního nářadí a tyčí. 
 
4. Označení je modrou barvou a obsahuje: 
 
- IEC logo (2 trojúhelníky přeložené přes sebe) 
- třídu napětí 
- kategorii do které patří (M) 
- velikost 
- výrobce, výrobní sérii a rok výroby 
- 6 čtverců pro vepsání uživatelem prvního data použití 
- CE  značku (podle direktivy EU) 
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DIELEKTRICKÉ RUKAVICE PODLE IEC 903

5 HLAVNÍCH VÝHOD PRODUKTU 
 
1.Splnění normy IEC 903 zajistí mezinárodní legitimitu z hlediska technické 
konstrukce a účinosti. 
 
2. Vysoký obsah latexu zvyšuje mechanickou pevnost a dielektrickou 
pevnost rukavic. 

 
3. Komfort a bezpečnost: Koeficient tloušťky/dielektrické vlastnosti byl 
optimalizována.  Zajistí širší použití při zajištění stejné úrovně 
dielektrických vlastností.. 

 
 
4. "M" kategorie: rukavice při mechanických zkouškách podstupují 
nejpřísnější zatížení, garantují tak nejvyšší spolehlivost při vynikající 
ergonomii. 

 
 
5. Rukavice CATU jsou baleny do neprůsvitných, UV odolných sáčků; 
ochrana před slunečnými paprsky, které by mohli poškodit latexový materiál; 
tloušťka sáčku 80 mikronů účinně chrání rukavice. 
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Dielektrické rukavice podle IEC 903
DOPORUČENÍ K POUŽITÍ DIELEKTRICKÝCH RUKAVIC 

 
Následující pokyny jsou zamýšleny pouze jako vodítko při údržbě, kontrole, 

opětovném zkoušení a použití dielektrických rukavic po nákupu. 
 
 Uložení 

Rukamice musí být uloženy v původním balení nebo skříňce na rukavice.  Rukavice
by neměli být přeloženy, nebo stlačeny, nebo uloženy v blízkosti parových potrubí,
radiátorů, jiných zdrojů tepla, nebo vystaveny přímému slunečnímu svitu, umělého
světla, nebo jiných zdrojů ozónu.  
Doporučená okolní teplota pro uložení rukavic je v rozmezí 10°C a 21 °C. 

 
 Zkoušení před použitím 

Před každým použitím by měli být rukavice nafouknuty ke zjištění úniků vzduchu a
provedena vizuální kontrola rukavic. 
U rukavic tříd 2, 3 a 4 je doporučena kontrola vnitřní části rukavic. 
Pokud je pár rukavic považován za nebezpečný, nesmí být použit a mněl by být
vrácen k odzkoušení. 

 
 Pokyny k použití 

Rukavice by neměly být vystaveny nadměrnému zahřívání, nebo ohni, mnělo by být
zabráněno kontaktu s olejem, mazivem, terpentýnem, bílým lihem, nebo silnou
kyselinou. 
Pokud jsou současně s dielektrickými rukavicemi použity ochranné rukavice při
elektrické činnosti, musí být navlečeny na dielektrické rukavice. Pokud budou
ochranné rukavice vlhké, pokryté olejem, nebo mazivem musí být sejmuty. 
Pokud budou rukavice znečištěny půdou, musí být umyty mýdlovou vodou s teplotou
nepřekračující doporučenou teplotu výrobce, následně celé vysušeny a namaštěny
mastkem.  
Pokud zůstane na rukavicích nalepena izolační složka jako dehet, nebo barva,
zasažená část musí být okamžitě otřena vhodným rozpoštědlem, musí se vyhnout
použití nadměrné koncentrace rozpouštědla, poté ihned omyty a ošetřeny podle
pokynů výše uvedených. Nepoužívejte jako rozpouštědla benzín, parafín, nebo bílý
líh.  
Mokré rukavice musí být celé vysušeny, ale ne takovým způsobem kdy teplota
rukavic překročí 65°C. 

  

Periodická kontrola 1a opětovné elektrické zkoušení 
Rukavice tříd 1. 2. 3 a 4, i skladované, nesmí být použity pokud nebyly vyzkoušeny v
době nepřekračující 6 měsíců.. 
Zkouška zahrnuje nafouknutí vzduchem na kontrolu úniku vzduchu, vizuální kontrole,
při nafouknutí a rutinní zkoušce na elektrickou pevnost podle pokynů uvedených v
č.6.-4.2.1 a 6.4.2.2. Avšak u rukavic tříd 00 a 0 je kontrola na únik vzduchu a vizuální
kontrola považována za dostatečnou.. 
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10 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ  
 
 
1. Proč jsou rukavice barevně zvýrazněny světlou barvou? 
 
Norma IEC 903 výslovně nezakazuje vnější zabarvení dielektrických rukavic: mnělo by být současně řečeno, 
že: přidání barevného činitelu je v neprospěch kvality dielektrika materiálu a následně bezpečnosti 
dielektrických rukavic.. 
 
 
2. Proč nemají rukavice dvě vrstvy? 
 
V našem výrobním procesu jsme tuto možnost nepovolili z jednoduchého důvodu. Jedná vrstva činí rukavice 
pružnějšími, na rozdíl od dvou vrstev. Dochází i ke snížení nákladů na výrobu a kontrolu. 
 
Na severoamerickém trhu jsou používány dielektrické rukavice s 2 barevně odlišenými vrstvami (vnější vrstva 
je považována za ukazatel opotřebení rukavic). Je však nutné si uvědomit, že v případech, kdy je druhá vrstva 
viditelná, jsou již dielektrické vlastnosti rukavice pod svými limity. 
 
 
3. Proč nemají rukavice zahnutý okraj? 
 
Zahnutý okraj je pouze kosmetická záležitost. 
Navíc, zahnutí okraje zvyšuje výrobní náklady. 
 
 
4. Proč nabízíte 2 typy dielektrických rukavic třídy 00? 
 
Bavlněná vrstva uvnitř rukavic CG 02 zvyšuje comfort a použití vrstvy černého elastomeru  umožňuje 
nepoužití ochranných kožených rukavic. 
 
 
5. Proč je životnost rukavic omezena? 
 
Otázka není správně položena, pokyny k používání rukavic je z hlediska každého uživatele odlišné. 
 
Je však třeba říci:: 
 
- rukavice musí být drženy na skladě v uzavřeném, neotevřeném stavu balení po dobu max. 3 roky – záruka 
platí po otevření a používání po dobu maximálně 6 měsíců (datum by mněl být napsán na rukavicích – viz 6 
vyznačených čtverečků) 
- nejdelší doba použití rukavic od prvního použití je jeden rok – kontrolu rukavic je doporučeno províést 
po 6 měsících (viz.následující otázka). 
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6. Proč je nut né zkoušet rukavice? 
 
- před každým použitím, se doporučuje provést mechanickou zkoušku s po mocí 
pneumatického testeru rukavic (CATU dodává jednoduchý tester pod označením CG 117). 
- po 6 měsících od prvního použití rukavic, jak odpovídá normě, se doporučuje provést kontrolu 
dielektrika, k ověření faktu, zda rukavice mohou být použity následujících 6 měsíců, nebo 
vyřazeny. 
 
7. Co se stane pokud rukavice budou náhodně vystaveny vlivu agresivního chemického 
činidla? 
 
Latex je “živý” materiál, je velice citlivý na okolní prostředí; pokud rukavice budou vystaveny  
látkám s leptavými účinky, musí být okamžitě vyměněny.  Seznam leptavých látek je uveden v 
příručce k rukavicícm. 
 
8. Pokud se rukavice při použití zašpiní, co dělat? 
 
Musí být jednoduše vyčištěny mýdlovou vodou o teplotě nepřekračující 65 °C a potom 
ponechány k vysušení přirozeným způsobem. 
 
9. Pracovní napětí rukavic jsou uvedena jako napětí sdružené; co dělat pokud je použitý systém 
uveden v hodnotách proti zemi? 
 
Jednoduše podělte hodnotu sdruženého napětí odmocninou ze tří, např. u systému s 36 kV 
sdruženým napětím dostaneme 20.8 kV napětí proti zemi (viz. příloha A normy). 
 
10. Proč jsou sáčky rukavic barevně odlišené? 
 
Barevné odlišení rukavic různých tříd umožňuje snadnou identifikaci vhodných rukavic ve 

skladu a snižuje se nebezpečí náhodného použití jiných rukavic.  Navíc barevné 
značení je defonováno normou: je tedy všeobecně přijímáno. 
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CATU sortimentCATU sortiment

Napěťové
detektory

VÝSTRAŽNÉ
CEDULE A ZNAČKY

ZKRATOVACÍ
A ZEMNÍCÍ
SOUPRAVY

IZOLAČNÍ
TYČE A TYČE

OSOBNÍ
OCHRANNÉ
PROSTŘEDKY

PROSTŘEDKY
PRO PRÁCI 

POD NAPĚTÍM

ZEMNÍCÍ
TYČE

REVIZNÍ
PŘÍSTROJE NÁŘADÍ

A NÁSTROJE

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST….ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST…. TELEKOMY…TELEKOMY…
ŽELEZNICE….ŽELEZNICE….

EN 50110-1EN 50110-1

VEDENÍ ODPOJENÁ, VEDENÍ POD NAPĚTÍM HLADINY NN, SN, VNVEDENÍ ODPOJENÁ, VEDENÍ POD NAPĚTÍM HLADINY NN, SN, VN
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