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swissmade

Gadu desmitiem ilga pieredze
Tagad apvienota ar jaunākajām tehnoloģijām.

4/9-13

Tumšuma pakāpes 4/9–13

Kasetes tonējums dabīgās krāsās

Tumšuma pakāpes regulējamas diapazonā
no DIN9 līdz 13, tādēļ optrel osc maska
ir piemērota visiem parastajiem metināšanas
paņēmieniem.

Īpaši izstrādāts UV/IR kasetes filtrs
nodrošina reālistisku krāsu uztveri, tādējādi
sniedzot metinātājam izcilu, sīki detalizētu
metināmās detaļas attēlu dabīgās krāsās.

Aiztures funkcija

Maināmas baterijas

Pēc loka pārtraukšanas kasete uzreiz
neatveras, bet kādu brīdi paliek aizvērtā
stāvoklī, tādā veidā aizsargājot acis no
sakarsušas detaļas radītā starojuma.

Jauna koncepcija kasetes barošanā, saules
baterijas papildinot ar maināmām baterijām.

Automātiski labāka metināšana

Pasūt. nr.

Maska OSC

osc metināšanas maska
melna neapstrādāta

1000.053

Rezerves daļas un piederumi

Pasūt. nr.

1

Maskas čaula osc

5001.055

2

Iekšējais aizsargstikliņš osc (5 pcs.)

5000.001

3

Rāmis priekšējam aizsargstikliņam osc (10 pc) 5000.490

4

Automātiskā kasete osc

5012.046

5

Priekšējais aizsargstikliņš osc (10 pcs.)

5000.105

6

Kokvilnas sviedru lente (2 pcs.)

5004.073

7

Regulējama galvas saite (kopā ar
sviedru lenti un pakauša lenti)

5003.250

8

Pakauša lente (2 pcs.)

5004.020

9

Galvas un kakla aizsargs no ādas

4028.016

10 Krūšu aizsargs no ādas

4028.015

TEHNISKIE DATI
Apraksts

Automātiskā kasete ar filtra tehnoloģiju,
kura nodrošina attēlu dabīgās krāsās.

Kasetes izmērs

50 x 100 mm

Formas stabilitāte

Metināšanas maska: līdz 220°C / 428°F

Tumšuma pakāpes no 9 līdz 13
regulējamas ar pogu;

Priekš. aizsargstikliņš: līdz 137°C / 266°F

ar pogu maināms jūtīgums (paaugstināts
‘super high’ skalā) un aiztures funkcija
Tumšuma pakāpe

neaizvērtā stāvoklī:

tumš. pakāpe 4

aizvērtā stāvoklī:

tumš. pakāpe 9-13

Barošana

Saules baterijas un 2 maināmas papildus
baterijas 3V (CR2032)

Baterijas ilgmūžība
.

Apmēram 3000 stundas (darbības laiks)

Sensori

3 sensori

Jūtīgums

Ar pogu regulējams jūtīgums, papildināts
ar īpaši augstu jūtīgumu “Super High”

Reakcijas laiks

pārslēgšanās no gaiša uz tumšu:
0.100 ms istabas temperatūrā
0.100 ms pie 55°C

Darba
temperatūra

-10°C līdz + 70°C / 14°F līdz 158°F

Uzglabāšana

-20°C līdz + 70°C / -4°F līdz 176°F
tumšā vietā

Svars

495 g / 17.4 oz

Pielietojuma diapazons Ikviens elektroloka metināšanas process
Elektrodu metināšana (MMA),
metināšana ar pusautomātu (MIG / MAG),
t. sk. augstražīgi procesi un metināšana
ar pulverstiepli / TIG metināšana /
plazmas metināšana / plazmas griešana
kā arī gāzmetināšana

Komplektā ietilpst

Optiskā klase:

1

Gaismas izkliede:

1

Homogenitāte:

1

Atkarība no skata leņķa:

2

optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

Ultravioletais / infrasarkanais starojums:
maks. aizsardzība pie jebkura regulējuma

Aizliegts izmantot lāzermetināšanā!

pārslēgšanās no tumša uz gaišu:
0.05 s - 1.0 s
Klasifikācija
EN379

Acu aizsardzība

Metināšanas maska, lietošanas instrukcija
baterijas

Standarti

CE, ANSI, EAC, AS/NZS, atbilst
CSA Z94.3

Garantija

2 gadi (izņemot baterijas)
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