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Mascã sudurã automatã
DIN 4/12
Oferã o protectie perfectã a ochilor si fetei
în timpul procesului de sudare. Nivelul de
protectie este setat automat astfel încât
arcul electric sã nu fie dãunãtor vederii.

Art.-Nr. 984 735

Protectie 100% a ochilor.
• Grad de umbrire DIN 4/12.
• Filtre eficiente cu protectie 100% împotriva radiatiilor ce pot afecta 

ochiul în timpul operatiei de sudurã.
• Protectie UV (radiatii ultraviolete) si IR (radiatii infrarosii) la orice 

setare a casetei automate.
• Închidere / deschidere automatã într-un interval foarte scurt (de 

ordinul milisecundelor).
• Nu altereazã culorile permitând o vizionare perfectã a arcului 

electric.
• Setare de sensibilitate pentru sudarea WIG/TIG.

Formã ergonomicã

• Formã ergonomicã ce conferã un grad ridicat de confort în 
conditii de maximã protectie.

• Design perfect adaptat respingerii fumului rezultat în procesul de 
sudare.

• Protectie împotriva cãldurii, picãturilor de sudurã chiar si în cazul 
sudurilor peste cap.

• Cascã confectionatã din "Zytel", un material termoplastic dur, 
special creat de DuPont pentru a rezista solicitãrilor la impact si 
abraziune.

• Foarte confortabilã, cu sistem de reglare pentru o pozitionare 
corectã pe cap în timpul utilizãrii.

• Echilibrare perfectã a greutãtii.
• Reduce eforturile preluate de musculatura gâtului.
• Banda anti-transpiratie pozitionatã pe sistemul de prindere.
• Foarte usoarã.

Calitate sporitã a îmbinãrii sudate

• Vizibilitate perfectã în orice etapã a procesului de sudare.
• Eliminã erorile de pozitionare reciprocã a pieselor.
• Amandouã mâinile sunt libere în timpul lucrului.

Protectie pentru sudare electricã:
cu electrod, MIG/MAG si WIG/TIG > 50 Amperi

Date tehnice

Accesorii, piese de schimb

Descriere Art.-Nr. UA.
Ecran protectie exterior 984 730 005 1
Ecran protectie interior 984 730 006

Timp închidere 3/1000 secunde (0.3 ms)
luminã/întuneric
Protectie UV si IR permanent > DIN13
Protectie min. în pozitia deschis DIN4
Protectie max. în pozitia închis DIN 12
Curent alimentare Baterii solare
(nu necesitã baterii de schimb)
Domeniu de utilizare temperaturi: -5°C ÷ +55°C
Testat conform EN 175, EN 379
Greutate (complet echipatã) 409 grame


