
W
RO

 - 
I0

1/
05

 - 
01

06
9 

- ©

Mascã de sudurã 
automatã
KONTRAST PLUS
Mascã de protectie cu utilizare universalã
pentru toate operatiile de sudare cu arc
electric 
( sudare cu electrod, WIG/TIG, MIG/MAG, cu plas-
mã )  

l Reglaj fin în domeniul DIN 9 ÷ DIN13.
l Protectie maximã la infrarosu si ultraviolete, indiferent de pozitie;
l Toate reglajele sunt accesibile în timpul purtãrii mãstii;
l Închidere automatã (întuneric total) în fractiuni de milisecundã.
l Senzorul este sensibil si la radiatia provenitã de la arcul electric

învecinat.
l Închidere blocabilã la un anumit nivel de protectie.
l Design special pentru protectie împotriva fumului.
l Protectie împotriva scânteilor si cãldurii;
l Protectie si în cazul operatiilor de sudurã din pozitii dificile (sudura

peste cap).
l Amândouã mâinile sunt libere în timpul operatiei de sudare.
l Eliminã timpii morti, confortabilã si foarte sigurã.

Art.Nr. 984 700
UA. 1 buc.

Procedee de sudare:
l Toate procedeele de sudare electrice.
l Sudare cu electrod învelit, MIG/MAG, WIG/TIG, operatii de suda-

re/tãiere cu plasmã si microplasmã etc.

Recomandatã pentru:
l Utilizarea la operatiile ce necesitã schimbarea frecventã a curentu-

lui de sudare sau a metodei de sudare.

Conditii climatice:
l Protectie la umezealã ( etanseitate conform IP 67 - rezistentã min.

30 min. în apã ).Exceptie: potentiometrul.

Notã:
l Pentru utilizarea la operatiile de sudare normale folositi senzorul pe

pozitia “Slow”.
l Pentru utilizarea la operatiile de sudare în puncte sau ritmice, folosi-

ti senzorul pe pozitia “Fast”.

Atentie:
Nu se utilizeazã pentru sudura oxi-acetilenicã sau
cu Laser!
Nu sudati fãrã ecranul de protectie!
În cazul în care ecranul de protectie este deosebit de murdar, este
posibil ca închiderea casetei sã fie greoaie, sau chiar imposibilã. În
acest caz este recomandatã înlocuirea ecranului de protectie. 

Date tehnice
Timp închidere 0,4 ms la temp. camerei
luminã/întuneric 0,1 ms la 55°C
Timp deschidere  Pozitia “slow” 0,3÷0,6s
întuneric/luminã Pozitia “fast” 0,1÷0,35s
Protectie UV si IR permanent > DIN13
Protectie în pozitia deschis DIN4
Protectie în pozitia închis DIN 9÷13
Curent alimentare Baterii solare

(nu necesitã baterii de schimb)
Temperaturã de lucru -10°C ÷ +70°C
Prindere pe cap 4 barete reglabile
Greutate (complet echipatã) 480 grame

Accesorii, piese de schimb

Descriere Art.-Nr. UA.
Ecran extern 984 700 02
Ecran intern 984 700 04 1
Casetã ecran automat DIN9-13 984 700 10
Mascã sudurã fãrã ecran automat 984 700 11
Cadru frontal ecran 984 700 12
Bandã pentru prindere pe cap 984 700 14
Bandã ajustabilã 984 720 12


