SENTINEL™ A50
Revoliucinis aukščiausios klasės
automatinis suvirintojo skydelis
•Šiuolaikinis suvirintojas gerai žino, koks turi būti
aukštos klasės modernus suvirintojo skydelis: labai
svarbus komfortas, didelis matymo laukas ir ateities
technologijos. Kiekvienam ypatingai atliekamam darbui
reikia ypatingos įrangos, o kalbant apie suvirintojo
skydelį pažymėtina, kad SENTINEL™ dėvi geriausieji.
•

Revoliucinis skydelio korpuso dizainas. Korpusas
pagamintas iš itin atsparaus smūgiams nailono.

•

„Halo™“ galvos lankelis. Ergonomiškas, neribotai
reguliuojamas 5 prispaudimo taškų galvos lankelis
garantuoja labai aukšto lygio komfortą ir tolygų
svorio pasiskirstymą. Skydelio pavertimo
mechanizmas sukonstruotas taip, kad pakeltoje
padėtyje būtų kuo mažiau varginami kaklo
raumenys.

 100 x 60 mm matymo laukas
 Šviesos filtras atitinka 1/1/1/2 optinę klasę
 Iš išorės aktyvuojamas šlifavimo režimo mygtukas.
Šlifavimo režime skydelis veikia nr. 3 tamsumo
lygyje.
 Spalvota jutiklinio ekrano valdymo panelė.
Prireikus daugiau informacijos, apsilankykite
svetainėje esab.lt.

„Halo™“ komfortiškas 5 taškų lankelis (vaizdas iš priekio)

Veiklos sritis
 Visos suvirinimo darbų sritys

XA00185195

Aukštos optinės klasės automatinis šviesos filtras su
spalvoto jutiklinio ekrano sąsaja

SENTINEL™ A50
Specifikacijos
Šviesos filtro kasetės matmenys

133 x 114 x 9 mm

Matymo laukas

100 x 60 mm (3,93 x 2,36 col.)

Užtamsėjimo lygis

DIN 5-8/9-13

Energijos tiekimas

Saulės elementas ir keičiamoji baterija (2*CR2450, ličio).
Senkančios baterijos indikacija.

Jutikliai

4

Perjungimo laikas

1/25 000 sek. iš šviesaus į tamsų

Klasifikacija

1/1/1/2

Standartai

DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166,
ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1

Užsakymo informacija
0700000800

Eksploatacinės ir atsarginės dalys
1

Skaidrus išorinis apsauginis stikliukas

0700000802

1

Gintarinis išorinis apsauginis stikliukas

0700000803

2

„Sentinel“ skydelio korpusas

0700000804

3

Automatinis šviesos filtras (įskaitant dvi CR2450 ličio
baterijas)

0700000806

4

Dvi CR2450 ličio baterijos

0700000807

5

Vidinis apsauginis stikliukas

0700000808

6

Galvos lankelio rinkinys (įskaitant prakaito sugėrimo
juostas)

0700000809

7

Priekinė prakaito sugėrimo juosta

0700000810

8

Galvos lankelis

0700000811

9

Užpakalinė prakaito sugėrimo juosta

0700000812
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