SENTINEL™ A50 Air
Mască de sudură automata
revoluționară de înaltă performanță

Anii de experienţă în sudură v-au pregătit să ştiţi exact
de ce aveţi nevoie de la o mască: confortul esenţial,
vizor mare şi tehnologie din generaţia următoare.
Fiecare operaţiune specială necesită echipament
special capabil să realizeze lucrarea, iar când vine
vorba despre masca dumneavoastră, SENTINEL™
este echipamentul purtat de cei mai buni.
 Concept revoluţionar al carcasei. Policlorură de vinil
cu rezistenţă ridicată la impact
 Suportul de fixare pe cap Halo™, Ergonomic cu
sistem de prindere si reglaj fin în 5 puncte, ce oferă
confort deosebit şi echilibru. Desighn compact, cu
punctul de pivotare centrat oferind astfel vizibilitate
maximă atunci când casca se află în poziția ridicat.
 100 x 60mm 1/1/1/2 – 5-13 ADF
 Buton exterior pentru modul polizare cu activare
rapida pentru operații de polizare. Gradul de
opacitate in modul polizare este 4.
 Panou de comandă cu ecran tactil color.
Accesați website-ul esab.com pentru informații
suplimentare.

Procese de sudare
 Debitare oxi - gaz
 Debitare cu plasmă
 Polizare
 Sudare, GMAW (MIG/MAG)
 Sudare, GTAW (TIG)
 Sudare, PAW - Plasma Arc Welding
 Sudare, SMAW/MMA (Stick)

SENTINEL A50 Air poate fi conectată cu unitățile
de recirculare Eco Air și Aristo® Air PAPR

Specifiații
Dimensiunile cartuşului

133 x 114 x 9 mm

Câmpul vizual

100 x 60 mm (3.93" x 2.36")

Opacitatea vizorului

DIN 5-8/9-13

Alimentare

Celula solara plus baterii. (2xCR2450 litium,
inlocuibile). Alertă pentru nivel scăzut al bateriei

Senzori

4

Timp de comutare

1/25,000 s. de la lumină la întuneric

Clasificare

1/1/1/2

Standarde

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

Greutate

640 kg

Sentinel A50 Air

0700000801

Unitate Aristo Air completă cu furtun de 1m lungime

0700002184

Unitate Eco Air completă cu furtun de 1m lungime

0700002185

Consumabile si piese de schimb
1

Vizor frontal clar

0700000802

1

Vizor frontal chihlimbariu

0700000803

2

Înveliş mască SENTINEL A50 Air cu aducțiune de aer

0700000813

3

Filtru de opacitate automat (inclusiv 2 x CR2450 baterii litiu)

0700000806

4

2 x CR2450 baterii litiu

0700000807

5

Lentile interne

0700000808

6

Suportul de fixare pe cap al măştii A50 Air
(inclusiv manşete de transpiraţie)

0700000805

7

Manşeta de transpirație frontală

0700000810

8

Manşeta de transpirație din spate

0700000812

9

Protecție față (pentru A50 Air)

0700000814

10

Ecran interior cu dioptrie +1.0

0367951001

10

Ecran interior cu dioptrie +1.5

0367951002

10

Ecran interior cu dioptrie +2.0

0367951003

10

Ecran interior cu dioptrie +2.5

0367951004

x

Vizor frontal clar HD

0700000823

x

Bandana Sentinel

0700000821
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