SENTINEL™ A50
Převratná svařovací kukla s
vynikajícími užitnými vlastnostmi.

Pokud svařujete dlouhá léta, přesně víte, co u
svařovací kukly potřebujete: zásadní je komfort, velká
skla a samostmívací kazeta nejmodernější technologie.
Pro každou speciální úlohu je zapotřebí speciální
vybavení, abyste mohli svůj úkol splnit. A pokud jde o
výběr svařovací kukly - SENTINEL™ nosí ti nejlepší.
 Převratná konstrukce pláště. Nylon s vysokou
odolností proti nárazu
 Hlavový kříž Halo™. Ergonomicky řešený,
pětibodový hlavový kříž s neomezenými možnostmi
nastavení zajišťuje maximální komfort a rovnováhu.
Nízkoprofilový ústřední bod zajišťuje maximální
volný prostor pro hlavu, když je kukla ve svislé
poloze.
 Průzor 100 x 60mm 1/1/1/2 – 5-13 ADF
 Externě aktivovatelné tlačítko broušení (Grind).
Režim broušení při nastavení stupně citlivosti 3
„Shade 3 Grind“
 Barevný dotykový ovládací panel
Pro více informací navštivte esab.com

Halo™ - komfortní pětibodový
hlavový kříž (pohled zepředu)

Odvětví
 Vhodné pro všechna odvětví kovodělného
průmyslu
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ADF vysoké optické třídy, s barevným
dotykovým displejem

SENTINEL™ A50
Rozměry kazety

133 x 114 x 9 mm

Zorné pole

100 x 60 mm (3,93" x 2,36")

Volitelné stupně zatmění

DIN 5-8/9-13

Napájení

Solární článek plus vyměnitelná baterie. (2*CR2450
lithium). Indikátor vybití baterie.

Počet stmívacích senzorů

4

Rychlost zatemnění

1/25,000 s. od světlé po tmavou

Klasifikace

1/1/1/2

Normy

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

Váha

640g (1.4 lbs.)

Objednací informace
Sentinel A50

0700000800

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení
1

Přední krycí sklo - čiré

0700000802

1

Přední krycí sklo - žluté

0700000803

2

Skořepina helmy Sentinel

0700000804

3

Kazeta 5-13 (včetně 2 ks CR2450 lithiové baterie)

0700000806

4

2 x CR2450 lithiová baterie

0700000807

5

Vnitřní krycí sklo

0700000808

6

Hlavový kříž (včetně obou potítek)

0700000809

7

Přední potítko

0700000810

8

Hlavový kříž

0700000811

9

Zadní zadní potítko

0700000812
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