GOTOWY DO PRACY RAZEM Z TOBĄ

Sentinel A50: ULUBIONA PRZYŁBICA
NAJLEPSZYCH SPAWACZY
Najlepsi spawacze zasługują na najlepszy sprzęt. Jeśli chodzi o przyłbice
oznacza to model Sentinel: ergonomiczne nagłowie, wyjątkowy komfort
pracy, intuicyjna obsługa i szerokie pole widzenia.

Unowocześniona konstrukcja korpusu
Przyłbice spawalnicze od lat wyglądały tak samo. Ale
tak już nie będzie. Opływowa konstrukcja korpusu
przyłbicy Sentinel nie jest ani za duża, ani za mała
i uwzględnia, że każdy ma inną wielkość głowy,
a jednocześnie poprawia estetykę. Gładka
powierzchnia zewnętrzna minimalizuje elementy
wystające, a zatem o nic nie będzie się zahaczać w
przypadku spawania w ciasnych miejscach.
Ergonomiczne nagłowie HALO™
Nagłowie przyłbicy Sentinel zostało opracowane od
podstaw z naciskiem na ergonomię. Pięciopunktowe
nagłowie jest w pełni regulowane, a tym samym masę
przyłbicy można rozłożyć wokół głowy, co zmniejsza
powierzchnię nacisku i zwiększa komfort długotrwałego
użytkowania.
Sferyczna szybka zewnętrzna
Szeroka konstrukcja obejmująca przyłbicę
przepuszcza większą ilość naturalnego światła w
trybie szlifowania, co znacząco zwiększa widoczność
i jasność. Przyłbice Sentinel dostarczane są z dwoma
rodzajami szybek ochronnych: przeźroczystą i żołtą,
ktore można łatwo i szybko wymieniać.
Bardzo czytelny panel sterowania LCD
W przyłbicy Sentinel standardowe przyciski analogowe
zostały zastąpione kolorowym ekranem dotykowym
LCD podobnym do ekranu smartfona. Ten doskonały
wyświetlacz zwiększa przejrzystość dla spawaczy, a
intuicyjne przyciski kontrolne oraz łatwe w użyciu funkcje
sprawiają, że inteligentne technologie stają się łatwo
dostępne.

Samościemniający filtr ADF
Przyłbice Sentinel wyznaczają nowy standard
widoczności dla spawaczy, dzięki filtrowi ADF o
wysokiej klasie optycznej, który zapewnia jaśniejszy
widok i bardziej wyraziste kolory. Jasny tryb
szlifowania zapewnia dużą wygodę i można go
włączyć za pomocą zewnętrznego przycisku.

Bardzo jasne i oddające prawdziwe kolory szybki
ochronne w przyłbicy Sentinel realistycznie pokazują
wygląd spoiny.

Opcje dla systemów ochrony dróg oddechowych
Przyłbice Sentinel dostępne są w dwóch wersjach.
Standardowa przyłbica Sentinel A50 oraz wersja
przystosowana do obsługi systemów ochrony dróg
oddechowych Sentinel A50 Air, która wyposażona
jest w przewody i złącza umożliwiające podłączenie
systemów nawiewowych firmy ESAB.

WYSOKIEJ KLASY OPTYCZNEJ FILTR ADF
Klasa optyczna

1/1/1/2

Pole widzenia

100mm × 60mm

Wielkość filtra

133mm × 114mm × 9mm

Stopnie zaciemnienia filtra

DIN 5-8/9-13

Tryb rozjaśniony

DIN 3.0

Nastawa stopnia zaciemnienia

Wewnętrzna

Czujniki

4

Wł./Wył.

Automatyczny

Zasilanie

Zasilanie solarne z dwoma
akumulatorami CR 2450
oraz wskaźnikiem niskiego
napięcia

Szybkość przełączania

0.04 ms w tem. 55°C
0.075 ms w tem. pokojewej

Regulacja czułości

Bezstopniowa regulacja

Czas opóźnienia (przejścia z
trybu ciemnego do jasnego)

0.1 s ~ 1.0 s

Zewnętrzny przycisk trybu
szlifowania

Tak

Możliwość spawania metodą
TIG prądem o niskim natężeniu

≥ 2 amps/DC; ≥ 2 amps/AC

Ustawienia pamięci

8 indywidualnych programów

Normy

DIN plus; CE; EN175; EN379;
EN166; ANSI Z87.1; CSA
Z94.3;
AS/NZS1338.1

Przyłbica Sentinel, tak jak wszystkie produkty ESAB, objęta jest naszym zobowiązaniem do
świadczenia najwyższej jakości obsługi klienta i wsparcia. Nasz wykwalifikowany dział obsługi klienta
jest gotowy aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, zająć się wszystkimi problemami i tym samym
pomóc w ulepszaniu swoich produktów.
Więcej informacji o przyłbicy Sentinel dostępnych jest na stronie esab.com/sentinel.

trzyletnia gwarancja
Najlepsza obsługa i wsparcie ESAB oznaczają, że w razie potrzeby klient ma dostęp
do najbardziej kompleksowej obsługi gwarancyjnej w branży.
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