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Aristo® Tech HD 
Automatinis 5 - 13 suvirintojo skydelis
‘’Virink ir matyk HD vaizdą’’

XA00174520

Naujas “X-TIG” režimas

Nauja ‘“X-TIG'' funkcija suteikia išskirtinį komfortą virinant 
netgi mažomis srovėmis. Be dviejų įprastinių šviesos 
jutiklių, Aristo Tech HD turi sumontuotą papildomą “X-
TIG” elektromagnetinį jutiklį. 

Elektromagnetinis jutiklis eliminuoja: 

Šviesos filtro suveikimą nuo saulės šviesos atspindžių –
dirbant lauke, filtro nesuveikimą virinant mažomis 
srovėmis - TIG, filtro nesuveikimą virinant vamzdžius, 
lenktus paviršius ar tais atvejais, kai suvirinimo lanko 
matomumas yra apribotas.

100 x 62 mm

1/1/1/1

Suvirintojo skydelis Aristo® Tech HD su aukščiausią
optinę klasę (1/1/1/1) atitnkančiu šviesos filtru bei
nauja X-TIG funkcija drąsiai gali būti vadinamas kaip
vienas geriausių rinkoje.

Skydelyje sumontuotas elektromagnetinis jutiklis (X-
TIG funkcija) ženkliai pagerina šviesos filtro reakciją
dirbant prie itin mažų srovių bei tais atvejais, kai
suvirinimo lanko matomumas yra apribotas įvairių
kliūčių.

Šviesos filtro technologija

• Skaitmeniniu būdu reguliuojamas tamsumo lygis
(DIN 5 -13), jautrumas bei delsos laikas 

• Optinė klasė 1/1/1/1

• 100 x 62 mm matymo lauko plotas

• Nauja "X-TIG" funkcija - patobulinta reakcija dirbant 
su itin mažomis srovėmis

• Šlifavimo režimas

Galvos rėmelio savybės

• Patobulinta ergonomiška konstrukcija patogesniam 
naudojimui 

• Galimybė reguliuoti galvos padėtį  

Korpusas

• Atitinka keliamus reikalavimus:

CE, ANSI, AS/NZS, CSA

• Padidinto atsparumo korpusas atitinka EN175-B 
reikalvimus

• Bendras skydelio svoris: 515g

Gerai matomas vidinis LCD indikatorius rodantis esamus 
šviesos filtro nustaymus - ”X-TIG” funkcija, tamsumo lygis 
ir delsos laikas

Didelis matymo lauko 
plotas bei aukščiausia 

optinė klasė



Specifikacijos / Techniniai duomenys

Filtro matmenys 90 x 110 x 7 mm 

Matymo laukas 100 x 62 mm  

Energijos šaltinis Saulės elementai

Jutikliai 2x optiniai jutikliai bei 1x vidinis elektromagnetinis jutiklis
Padeda eliminuoti: saulės šviesos atspindžius - lauke, filtro nesuveikimą virinant 
mažomis srovėmis - TIG, filtro nesuveikimą virinant vamzdžius, lenktus paviršius ar 
tais atvejais, kai suvirinimo lanko matomumas yra apribotas.

Optinė šviesos filtro klasifikacija 1/1/1/1

Šviesos filtro apsauga Šviesos atspindžiams atsparus priekinis apsauginis stikliukas + vidinis 
apsauginis stikliukas

Panaudojimo sritys Visi elektrolankinio suvirinimo procesai – MMA, MIG/MAG, PAW, 
TIG ＞ 5A 

Standartai CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZS

Užsakymo informacija – Aristo® Tech HD atsarginės dalys

Aristo Tech HD Carbon Internal 5-13 skydelis 0700 000 450

1  Skydelio korpusas Aristo® Tech HD Carbon Black 0700 000 453

*  Aristo® Tech HD galvos rėmelio šoniniai varžtai 0700 000 459

*  Aristo® Tech HD galvos rėmelis 0700 000 454

*  Prakaito juostelė Aristo® Tech & Aristo® Tech HD, pakuotėje 2vnt 0700 000 369

2  Priekinis apsaug. stiklas – Aristo® Tech HD/ Warrior Tech™, pakuotėje 10vnt 0700 000 010

2  Priekinis apsaug. stiklas atsp. subraižymui – Aristo® Tech HD/ Warrior Tech™, 
pakuotėje 10vnt

0700 000 370

3  Vidinis apsauginis stiklas Aristo® Tech HD, pakuotėje 5vnt 0700 000 455

4  Šviesos filtro kasetė 5-13 Aristo® HD 0700 000 456

5  Potenciometras Aristo® Tech & Aristo® Tech HD 0700 000 373

6  Linzė +1,0 dioptrija 0700 000 084

6  Linzė +1,5 dioptrijos 0700 000 085

6  Linzė +2,0 dioptrijos 0700 000 086

6  Linzė +2,5 dioptrijos 0700 000 087

*  Odinė krutinės apsauga skydeliui 0700 000 062

*  Odinė krutinės ir galvos apsauga skydeliui 0700 000 063
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