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Optinės klasės pagal EN 379:2003 + 
A1:2009 1/1/1/1

Matymo laukas 98 x 62 mm
Lanko aptikimo jutiklių skaičius 4
„Šviesaus“ tamsinimo lygis 3
„Tamsaus“ tamsinimo lygis 5-9 / 10-14
Tamsinimo valdymas Skaitmeninis ekranas
Filtro šviesėjimo delsos reguliavimas Taip / skaitmeninis / nuo 1 iki 9
Filtro jautrumo reguliavimas Taip / skaitmeninis / nuo 1 iki 9
Filtro įjungimas / išjungimas Automatinis
Šlifavimo „Grind“ funkcija Taip / išorinis mygtukas
Perjungimo laikas (nuo šviesaus į tamsų) 0,0001 sek. (esant 55°C)
Atidėjimas (nuo tamsaus į šviesų) 0,1-0,9 sek.
Žema srovė TIG režimu ≥ 2 Amp (DC); ≥ 2 Amp (AC)
Baterijos įkrovos indikatorius Taip / skaitmeninis

Maitinimo šaltinis Saulės šviesos baterija ir keičia-
mos baterijos 2 x CR2032

Galvos apsauga Taip
Garantija 2 metai
Nr. kataloge 72 00 921100

NAUJIENA
Sertifikatai ISO:

ISO 9001
ISO 14001

Suvirintojo skydelis

Suvirintojo skydelis MOST PYXAR – originalaus dizaino šalmo derinys su 
šiuolaikišku, skaitmeniniu būdu valdomu automatiniu filtru su LCD ekranu. 
Naudotojo darbo komfortą ir saugumą suvirinimo metu padidina komplekte 
esanti galvos apsauga, apsauganti nuo suvirinimo purslų ir nepalankių šviesų. 
MOST PYXAR turi specialiai išgaubtą, storą išorinį apsauginį stiklą, atsparių 
įbrėžimams. Specialiai sukurta suvirinimo skydelio forma apsaugo išorinį stiklą 
nuo subraižymo, kol skydelis nenaudojamas.
Lankelis yra pritaikomas pagal individualius poreikius.
Suvirintojo skydelis tinka bet kokiam suvirinimo procesui, o paspaudus GRIND 
mygtuką, esantį virš automatinio filtro, tinka ir šlifavimui.
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Unikalus dizainas - apsaugo išorinį stikliuką 
nuo subraižymo, kol skydelis nenaudojamas

Išorinis stiklas pagamintas iš storo, 
specialiai suformuoto polikarbonato, 

atsparaus mechaniniams pažeidimams

Aukščiausios optinės klasės pagal EN 379: 1/1/1/1 
4 lanko aptikimo jutikliai

Skaitmeniniu būdu valdomas automatiškai 
tamsėjantis filtras

„Šviesus“ tamsinimo lygis - 3

Galvos apsauga - apsaugo nuo purslų 
ir užblokuoja nepalankią galinę šviesą

Patogus lankelis su išilginiu reguliavimu - 
reguliuojamas pagal individualius poreikius

Šlifavimo “GRIND” režimas – mygtukas, esantis 
šalmo išorėje virš automatinio filtro

NAUJIENA

1,7 mm




