
Фото Соларна заваръчна маска
Модел: HUNTER SUPER

  Подходящ за почти всички заваръчни процеси при затъмнение DIN12 в тъмно състояние.
 С постоянна защита срещу увреждащи UV и  IR  лъчения, независимо дали филтърът е в
светло или тъмно състояние и дали самозатъмняващата функция е включена.
Лесен за употреба и поддръжка.
 С пет различни степени на затъмнение 9-13.
 Размери на стъкло – 110х90х8 мм
 Размери на прозорчето – 96х42мм
С три избираеми нива на фоточувствителност, за осигуряване на надежна защита от
заваръчната дъга.
 Цялостна защита на лицето – предпазва лицето, врата и главата от пръски, топлина и
радиация.
 Регулиране на углавника в 4 посоки – гарантира идеално закрепване и удобство за заварчика
Здрава и еластична конструкция – изграден от здрав и траен материал.

Фото Соларна заваръчна маска

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОЙНОСТ



Размери на касетата 110 х 90 х 8
Зрителен обхват 97 х 42
UV/IR защита DIN 16 през цялото време на употреба
Време на превключване
- от светло на тъмно
- от тъмно на светло

1/30000s
0,1 – 1s

Обсег на затъмнение DIN 4 – 9/ 13
Включване Пълен автоматик
Тегло 495 гр.
Подходяща температура за работа -5º С до + 55º С
Мощност Соларна батерия, не се изисква смяна на батерии

СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Този фотосоларен шлем е подходящ за всички видове електродъгово заваряване, за TIG, MIG,
MAG (особено за инверторни електрожени), но не осигурява защита срещу заваряване с
Autogen или с лазерен електрожен.

Фотосоларният шлем е предназначен да осигурява защита на лицето и очите на заварчиците
от ултравиолетови и инфрачервени лъчи. Можете да настроите степента на затъмнение чрез
копчето за затъмнение, а също така и степента на светлочувствителност на филтъра чрез
копчето “Чувствителност” (Sensitivity), за да посрещне визьорът силата на електрическия ток.
Бързата реакция на затъмнение предотвратява осветяване и нараняване на окото, затова този
фотосоларен визьор ще бъде добър помощник при заваръчните Ви работи.


