1228
Ochranná maska s odklápìcím
prùzorem pro svaøování,
broušení a øezání

Výhody na první pohled
WELCO 1228 zapíná a vypíná
automaticky.
WELCO 1228 má nastavitelnou
tmavost v rozsahu DIN 9-13.
WELCO 1228 chrání Váš zrak
pøed UV a IR záøením a pøed
mechanickým poškozením.
WELCO 1228 má zdvojené
napájení solárním èlánkem
a lithiovými bateriemi.
WELCO 1228 má nastavitelnou
citlivost zatmìní a zpoždìní
rozetmìní.
WELCO 1228 umožòuje pøi
broušení panoramatický
výhled 180o.

Použití
Svaøování obalenou elektrodou, MIG, TIG. Broušení,
øezání, kartáèování, odstraòování strusky.

Údržba, skladování
Udržujte vnìjší ochrannou fólii èistou, zneèištìní
ovlivòuje nejen reakci masky, ale zhoršuje i napájení
solárním èlánkem, èímž se rychleji vybíjí pomocné
lithiové baterie. Vybití baterií je signalizováno èervenou
LED diodou na kazetì uvnitø masky. K èištìní používejte
èistící sprej WELCO 1010. Neèistìte suchým hadrem –
hrozí poškrábání ochranné fólie.
Maska umožòuje instalaci zvìtšovacího dioptrického
skla WELCO 1230 v rozsahu 1,0D – 2,5D.
UPOZORNÌNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické
a tepelné poškození elektronické kazety. V žádném
pøípadì nepoužívejte masku bez vnìjší a vnitøní
ochranné fólie.

Norma
BS EN 379 : BS EN 175 : ANSI Z87S

Technické údaje
Tmavost aktivní :
DIN 9 – 13 plynule nastavitelná
Tmavost neaktivní :
DIN 4
Rychlost zatmìní :
0,04 msec.
Napájení : vestavìný solární èlánek + 2ks lithiová baterie
CR2032 ( pøedpokládaná životnost 3000 h)

Citlivost (SENSITIVITY) : - plynule
Zpoždìní :
- dva stupnì
Delay 0,3 – 0,6 sec
Fast
0,1 – 0,35 sec
Minimální proud :
40A
Hmotnost :
560 g
Provozní teplota :
-5OC až +55OC.
Skladování :
-20OC až +70OC
Materiál skeletu:
vysokotlaký polyamidový nylon
Rozmìr vnìjší polykarbonové ochranné fólie : 117 x 95 x 1mm
Rozmìr vnitøní polykarbonové ochranné fólie : 108 x 51 x 1mm
Záruka na kazetu :
18 mìsícù

Údaje pro objednání
Výr. èíslo
21122801
21122802
21122803
21122804
21122805

Barva
Modrá
Èerven?
Plameny
Amerika
Spider

ks / bal
1
1
1
1
1
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