MÃªTI PENTRU SUDARE
/ cu filtre cu autoîntunecare

/ Mãºtile de sudare de la Fronius înseamnã lucru în condiþii de maximã siguranþã, protecþie optimã ºi cel mai înalt confort.
Mãºtile cu filtre cu autoîntunecare oferã protecþie ridicatã împotriva cãldurii ºi a radiaþiilor, protecþie permanentã la raze
UV/IR ºi confort optim la purtare.

FAZOR 1000 Plus
/ Fazor 1000 Plus oferã protecþie optimã pentru sarcinile zilnice de sudare. Simplã ºi robustã, se remarcã datoritã calitãþii
superioare ºi a unui raport excelent preþ-performanþã. Cu gradele de protecþie cuprinse între 9-13, este adecvatã pentru o
varietate de aplicaþii posibile, în special pentru sudarea MAG.
VIZOR 4000 Plus
/ Pe lângã modul de ºlefuire, câmp vizual larg, culori reale, senzor ºi greutatea redusã, Vizor 4000 Plus impresioneazã ºi cu
numeroase alte avantaje: filtru cu autoîntunecare cu grad de protecþie 2,5 oferã o viziune cu pânã la 400% mai bunã decât
cu o mascã automatã pentru sudare.
VIZOR 4000 Professional
/ Noul Vizor 4000 Professional oferã protecþie excepþionalã pentru sudor ºi face ca toate lucrãrile de sudare sã fie mai
sigure, mai eficiente, mai precise ºi mai confortabile, indiferent de poziþia de sudare. O noutate deosebitã a acestui model
este posibilitatea de a comuta între modurile de funcþionare automatã ºi manualã. În modul Auto, nivelul adecvat de
protecþie este setat automat în domeniul (Shade Level) SL 5 la SL 13. Un senzor suplimentar de luminã mãsoarã
intensitatea arcului ºi oferã o vedere optimã a cordonului de sudurã.
VIZOR Air/3

/ VIZOR Air/3

/ Vizor Air/3 garanteazã alimentarea constantã cu
aer proaspãt ºi protecþia împotriva particulelor, a
fumului rezultat la sudare ºi a prafului.
VIZOR BACKPACK
/ Dacã nu aveþi nevoie permanent de masca de sudare Vizor sau dacã doriþi sã o transportaþi
într-o altã locaþie, atunci “Vizor BackPack” este accesoriul ideal. “Vizor Backpack” vã
protejeazã masca de murdãrie ºi de influenþele de mediu.

/ VIZOR BACKPACK

VIZOR 4000 Professional

Grad de protecþie

4/9 pânã la 13

2,5/8 pânã la 12

4/5 pânã la 9
4/9 pânã la 13

Câmp vizual

50 x 100 mm

50 x 100 mm

50 x 100 mm

495 g

482 g

500 g

Mod ºlefuire

Nu

Da

Da

LCD în culori reale

Da

Da

Da

Reglare sensibilitate

Da

Da

Da

Domenii de aplicare*

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Greutate

Alimentare
Timp de comutare la 20°C
(întuneric/luminã)

celule solare, 2 buc. baterii de LI de 3V schimbabile (CR2032)
0,05 - 1,0 s

0,05 - 1,0 s

0,10 - 2,0 s

* 1 - Sudare MMA; 2 - Sudare MIG/MAG; 3 - Sudare WIG; 4 - Sudare cu sârmã tubularã; 5 - Sudare cu plasmã, microplasmã;
6 - Tãiere cu plasmã; 7 - Polizare

Masca perfectã pentru sudare are clasificarea 1/1/1/1
Mãºtile pentru sudare de la FRONIUS au urmãtoarele clase:

Clasa opticã

Clasa de
difuzie a
luminii

Clasa de
omogenitate a
filtrului ADF

Clasa de dependenþã
unghiularã în
transmiterea luminii

FAZOR 1000 Plus

1

1

1

2

VIZOR 4000 Plus

1

1

1

2

VIZOR 4000 Professional

1

1

1

1

Masca pentru sudare

Filtrele cu autoîntunecare sunt codificate conform EN 379, iar clasificarea cuprinde:
/ Clasa de calitate opticã. Aceasta este determinatã de durata de timp în care un sudor poate folosi masca pentru sudare cu
filtru ADF fãrã apariþia oboselii, pentru operaþii cu diferite cerinþe privind performanþele vizuale.
/ Clasa de difuzie a luminii. Un procent prea ridicat de luminã difuzatã micºoreazã contrastul. Concentrarea sudorului
creºte ºi, implicit ºi oboseala.
/ Clasa de omogenitate a filtrului ADF. Neomogenitãþile în câmpul vizual duc la solicitarea diferitã a ochiului ºi astfel,
sudorul oboseºte mai repede.
/ Clasa de dependenþã unghiularã în transmiterea luminii (opþionalã). Aceasta mãsoarã gradul de întunecare când se
priveºte sub diferite unghiuri, nu doar la 90°. În funcþie de calitatea filtrelor cu autoîntunecare, existã o variaþie de pânã la 3
grade a nivelului de protecþie faþã de valoarea setatã.
Fiecare clasã se stabileºte în urma unor teste optice ºi este clasificatã pe o scarã de la 1 la 3: 1 fiind cea mai bunã ºi 3 fiind cea de
calitate inferioarã.
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