1250GLS
Samostmívací svářečské brýle.

Klíčové vlastnosti

•
•
•
Použití
W E L C O 1250G L S jsou inovované univerzální
multifunkční svářečské brýle pro broušení, svařování a
řezání plamenem, elektrickým obloukem i plazmou.
Návod k použití
Brýle se zapínají podržením tlačítka ON, po dobu déle než
2 sekundy, dokud se neaktivuje LCD displej. Opětovným
stisknutím a podržením tlačítka ON (2s) dojde k vypnutí,
které je signalizováno zhasnutím LCD displeje. Při
nečinnosti dojde do 30 minut k automatickému vypnutí.
Nastavení tmavosti se provádí tlačítkem SHADE(2s).
Podržením tlačítka se přepínají módy : řezací CUT (DIN 58) a nebo svařovací WELD (DIN 9-13). Nastavení citlivosti
se provádí tlačítkem SENS (2s) v pěti stupních (vysoká 1,
nízká 5). Stisknutím tlačítka DELAY (2s) se nastavuje
zpoždění rozetmívání v 7 stupních (rychlé 1, pomalé 7).
Vybití baterie je signalizováno nápisem LOW na LCD
displeji. Ve vypnutém stavu mají brýle tmavost DIN 3 a lze
je použít pro broušení a řezání úhlovou bruskou.
Při svařování elektrickým obloukem doporučujeme
používat v kombinaci s pokrývkou hlavy WELCO 1215,
WEL CO 1216 nebo WEL CO 1233.
Celohlavový štít i pološtít jsou tvarově přizpůsobeny pro
práci s respirátorem WELCO 1252.
Údržba a skladování
Udržujte vnější ochrannou fólii čistou, znečištění ovlivňuje
rychlost zatemnění. K čištění používejte čistící sprej
WELCO 1010. Nečistěte nasucho – hrozí poškrábání
ochranné fólie.
Maska umožňuje instalaci vlastního dioptrického skla do
dodaného silikonového rámečku.
ZÁRUČNÍ LHŮTA : 2 roky od datumu prodeje

•
•
•
•

WELCO 1250GLS jsou univerzální
multifunkční brýle pro broušení, svařování
nebo řezání plamenem, elektrickým
obloukem i plazmou.
WELCO 1250GLS jsou lehké a snadno
přenosné. Mají široký pozorovací úhel.
WELCO 1250GLS jsou ideální pro
svařování v těsných prostorách.
WELCO 1250GLS mají extrémně
vysokou rychlost zatemnění.
WELCO 1250GLS mají ochranu proti
zamlžení a umožňují práci s brýlemi
nebo s dioptrickým rámečkem.
WELCO 1250GLS šetří baterii
automaticky se vypínají po 30 minutách
nečinnosti.
WELCO 1250GLS lze vložit do pološtítu
nebo celohlavového štítu.

Normy
EN 175, EN 379 , AS/NZS1338.1

Technické údaje
Rychlost zatemnění

1/25000 sec

Tmavost neaktivní

DIN 3, použitelné pro broušení

Tmavost aktivní

CUT-DIN 5-8, WELD-DIN 9-13

Citlivost

5 stupňů

Zpoždění rozetmění

7 stupňů

Baterie brýle

1 ks CR 2450 ca. 1000hod.

Baterie LED svítilna

1 ks alkalická AAA, 1,5V

Počet senzorů

2

Broušení

Vypnuto OFF/ DIN 3

Hmotnost: brýle

260g

Hmotnost: brýle + štít 348g
UPOZORNĚNÍ : záruka se nevztahuje na mechanické a
tepelné poškození. V žádném případě nepoužívejte brýle
bez vnější a vnitřní ochranné fólie.

Pracovní teplota

-5 až +55oC

Skladovací teplota

-20 až +70oC
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1250GLS
Samostmívací svářečské brýle.

Dodávané varianty, příslušenství a náhradní díly.
Skladové číslo

22125000

22125011

22125007

22125009

22125006

Bal. / ks

22125000

Brýle komplet s pološtítem

1

22125011

Brýle komplet s celoštítem

1

22125001

Pološtít

1

22125002

Celoštít

1

22125003

Silikonový lem

1

22125004

Hlavový pás

1

22125005

Vnější fólie

2

22125006

Vnitřní fólie

1

22125007

Držák LED svítilny pološtít

1

22125008

Držák LED svítilny celoštít

1

22125009

LED svítilna

1

Pozn:

22125001

Popis

Náhradní díly

Příslušenství

Součástí dodávky jsou :
1 ks brýle s pološtítem nebo celoštítem
1 ks brašna
2 ks vnější fólie
1 ks vnitřní fólie
1 ks dioptrický rámeček
1 ks držák LED svítilny
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