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GAMMA
Protecție individuală de nivel înalt
pentru sudori și fabricanți profesioniști
Gama de produse Gamma reprezintă nivelurile premium de
protecție individuală pentru sudorii și fabricanți profesioniști.
Concepută pentru toate procesele de sudare cu arc electric,
tăiere, șlefuire, crăițuire și inspecție, gama Gamma include
atât măști standard pentru sudare, cât și modele de aparate
de protecție a respirației pentru sudori.
Modelele de aparate de protecție a respirației GTH3 Gamma
îndeplinesc cea mai înaltă clasificare UE pentru performanța
respiratorie (TH3), care vă protejează împotriva a 99,8%
fumuri și particule aeropurtate. Alegeți dintre unitățile de
filtrare alimentate de la baterii cu încărcare rapidă, care oferă
independență totală de mișcare, sau dintre modelele cu aer
introdus reglat, conectate la o sursă de aer de respirat.
Concepute din perspectiva utilizatorului, modelele GTH3
Gamma includ performanță vizuală optimă și funcții unice de
utilitate, inclusiv reglare Axis și funcția GapView. Pentru
condiții de lucru cu iluminat redus, modelele XFA integrează
luminile de lucru cu LED de 70 de lumeni, atingând niveluri
noi de siguranță și confort pe parcursul activităților de
sudare.
Aparatele de protecție a respirației Gamma pentru
sudori pot reduce costul EIP cu până la 80%
comparativ cu soluții separate de EIP atunci când se
utilizează măști cu filtre de unică folosință pentru
sudori.

GAMA DE PRODUSE GAMMA
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Măști de sudură

Gamma 100P

Gamma 100A

Mască de sudură cu filtru pasiv pentru
sudare, nuanța 11. (Pagina 15)

Mască de sudură cu filtru de sudare cu
autoîntunecare SA 60. (Pagina 15)

Sisteme de protecție a respirației pentru sudare

Gamma GTH3 PFA

Gamma GTH3 SFA

Gamma GTH3 XFA

Filtrul pasiv pentru sudare (nuanța
11) și aparat de protecție a
respirației cu sursă de curent PFU
210e. (Pagina 18)

Filtrul pentru sudare cu autoîntunecare
SA 60 și aparat de protecție a respirației
cu sursă de curent PFU 210e.
(Pagina 18)

Filtrul pentru sudare cu autoîntunecare XA
74 și aparat de protecție a respirației cu
sursă de curent PFU 210e și lumini de lucru
cu LED de 70 de lumeni. (Pagina 17)

Aducție de aer PFA GTH3 Gamma

Aducție de aer SFA GTH3 Gamma

Filtru pasiv pentru sudare (nuanța 11)
și regulator RSA 230 pentru sistemele
cu aer de respirat. (Pagina 19)

Filtru pentru sudare cu autoîntunecare
SA 60 și regulator RSA 230 pentru
sistemele cu aer de respirat. (Pagina 19)

Fixarea și utilitatea excelente vă mențin
eficient și confortabil
www.plasmaserv.ro

GAMA DE PRODUSE GAMMA

FUNCȚIILE GAMMA
pentru confort și siguranță sporite
Gamma GTH3 XFA prezintă lumini de lucru cu LED de 70 lumeni,
care ating niveluri noi de siguranță și confort pentru condiții de lucru
cu iluminat redus și alimentate direct de la bateria PAPR reîncărcabilă.
Luminile de lucru pot fi pornite și oprite de la comutatorul montat pe
mască.

Banda de cap ComFlex oferă confort și flexibilitate pentru o
fixare perfectă în funcție de forma capului dvs. și de preferințe.
Distribuția uniformă a greutății suspendate reduce presiunea asupra
zonelor sensibile ale capului, minimizând oboseala și durerile de cap
cauzate de echipamentul pentru cap.

Comutatorul GapView stabilește o vedere clară sub vizorul
pentru sudare, oferind o distanță îngustă de 15 mm și o vedere
clară a zonei de lucru. Ideale pentru așezarea piesei de lucru și sudare
în puncte înainte de sudare. O funcție excelentă cu modele de lentile
pasive pentru sudare și modele prevăzute cu ADF, în care arcurile de
sudare adiacente pot declanșa activări ADF neplăcute.

Comutatoare pentru reglare de la distanță ADF încorporate
pentru confort și fiabilitate
Reglarea de la distanță a lentilelor automate pentru sudare SA 60 sau
XA 74 include trei comutatoare de selectare din cauciuc siliconic.
Comutatoarele mari selectează valorile parametrilor în sus sau în jos,
iar comutatorul mic selectează tipul de parametru sau o apăsare
lungă activează luminile de lucru de pe modelul XFA.

FUNCȚIILE GAMMA PENTRU CONFORT ȘI SIGURANȚĂ SPORITE
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Regulatorul de axe reglează poziția vizorului Gamma în funcție
de linia ochilor dvs.
Indiferent că o schimbați de pe cap pentru a coborî piesele de lucru
țintă, puteți regla câmpul vizual perfect în câteva secunde. Ridicați
ușor zona bărbiei și rotiți butonul de comandă a axei la dreapta sau la
stânga. Ușor, simplu și convenabil.

Sistemul ClickLenz permite înlocuirea plăcuțelor transparente
pentru lentile
în câteva secunde. Lipsa plăcuțelor sau componentelor de acoperire
suplimentare înseamnă că întreținerea este rapidă și simplă. Ridicați,
îndepărtați și fixați până auziți un clic o plăcuță transparentă nouă
pentru capac.

Echipamentele optice pentru sudură LiFE+
Color îmbunătățesc precizia de lucru, reduc
oboseala ochilor și vă protejează vederea.
Pentru aplicațiile de sudare fine și cu curent redus,
se pot fixa lentile de mărire pe cadrul ADF, oferind o
vedere mai detaliată asupra piesei de sudat.

Lentilele ADF Gamma
oferă o zonă devizualizare
largă și clară
Poziționare reglabilă a
lentilelor de mărire

Sensibilitate, setări pentru
gradul de întunecare și
temporizare la sudură
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Grade de întunecare opționale:
SA 60: 4/5 8/9-13
XA 74: 4/5 8/9-13/14-15

Indicator de viteză a
motorului ventilatorului PAPR
(Gamma GTH3 XFA)
Indicator de avertizare
stare filtru PAPR
(Gamma GTH3 XFA)

Indicator de avertizare
stare baterie

FUNCȚIILE GAMMA PENTRU CONFORT ȘI SIGURANȚĂ SPORITE

GAMMA 100P/100A
Protecție fiabilă cu funcții de confort
Gama de produse Gamma include două modele de măști de protecție, oferind protecție de top pentru ochii și fața
dvs. în medii de lucru în care protecția respiratorie nu este necesară.

Gamma 100P

Gamma 100A

• Vizor pentru sudare cu clapetă
• Lentile pasive pentru sudare 102 x 74 mm
• Vizor pentru șlefuire de 198 cm² cu vedere
asupra spațiului de lucru la 170°
• Setare vizor pentru sudare GapView
• Regulatorul axelor reglează perspectiva de la
nivelul liniei ochilor
• Certificate pentru lucrările de sudare și șlefuire
• Lentile de mărire opționale

• Vizor pentru sudare cu clapetă
• Filtru automat pentru sudare SA 60
• Vizor pentru șlefuire de 198 cm² cu vedere
asupra spațiului de lucru la 170°
• Setare vizor pentru sudare GapView
• Regulatorul axelor reglează perspectiva de la
nivelul liniei ochilor
• Certificate pentru lucrările de sudare și șlefuire
• Lentile de mărire opționale

www.plasmaserv.ro

GAMMA 100P/100A

MODELE DE APARATE
DE PROTECȚIE A
RESPIRAȚIEI
GAMMA
Un mediu sigur pentru
respirat pe parcursul
întregii zile de lucru
Gama de aparate de protecție a respirației pentru sudori
GTH3 Gamma include cinci modele care oferă cea mai
bună protecție pentru plămânii dvs. și sănătate pe
termen lung. Furnizând aer proaspăt curat fie de la o
unitate de filtrare alimentată de la baterie, fie de la o
sursă de aer de respirat prin aducție de aer, aparatele de
protecție a respirației cu presiune pozitivă Gamma GTH3
creează un mediu de respirat răcoros, confortabil și sigur
pe parcursul întregii zile de lucru. Modelele Gamma
GTH3 sunt certificate pentru
o scurgere maximă permisă spre interior de 0,2%, așadar
au o eficiență de 99,8%.
Pentru informații suplimentare privind unitățile de filtrare
și aparatele de protecție a respirației cu aducție de aer de
la Kemppi, consultați pagina 31.
Presiunea pozitivă și aerul curat de respirat reduc
dificultățile în respirație și oboseala. Debitele de aer
proaspăt pot fi reglate în funcție de preferințele dvs.
Opțiunile de filtru PAPR includ atât filtre de particule,
cât și de gaz. Consultați pagina 32.

MODELE DE APARATE DE PROTECȚIE A RESPIRAȚIEI GAMMA
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Filtrele ADF LiFE+ Color cresc câmpul
vizual și precizia de lucru, reducând în
plus oboseala ochilor.
Luminile de lucru cu LED îmbunătățesc
siguranța, vederea și eficiența de lucru în
condiții de iluminat redus.
Control de la distanță convenabil și cu
protecție la impact pentru setarea
lentilelor ADF.

GAMMA GTH3 XFA
Protecție maximă, confort de top,
control total, lumini de lucru cu LED
Gamma GTH3 XFA oferă siguranță și confort de top cu libertate totală de mișcare. Chiar și în cele mai dure medii de
lucru, Gamma GTH3 XFA este aparatul de protecție a respirației suprem pentru sudori, fiind prevăzut cu ADF LIFE+
Color, lider în clasa sa, lumini de lucru cu LED integrate, pachete de baterii Li-ion cu încărcare rapidă și toate funcțiile
de confort Gamma.

Gamma GTH3 XFA

ADF

• Clasa de protecție respiratorie TH3
• Filtru ADF XA 74 cu zonă de vizualizare de 75 cm²
• Lumini de lucru cu LED integrate
• Vizor pentru șlefuire de 198 cm² cu vedere asupra
spațiului de lucru la 170°
• Setare vizor pentru sudare GapView
• Regulatorul axelor reglează perspectiva de la
nivelul liniei ochilor
• Selecție debit de aer de 160 și 210 lpm
• Baterie pentru utilizare intensă ca dotare standard

• Filtru de sudare cu autoîntunecare LiFE+ Color XA 74
• Zonă de vizualizare de 102 x 74 mm, 75 cm²
• Selecții de grade de întunecare: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15
• Butoane de control de la distanță protejate
• Selecție vizibilă parametri ADF în timpul purtării
• Echipamente optice transparente pentru precizie de
lucru îmbunătățită
• Lentile de mărire opționale
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GAMMA GTH3 XFA

GAMMA GTH3 SFA/PFA
Specificație și greutate mai mică cu
protecție respiratorie premium TH3
Protecție respiratorie premium clasa TH3, plus toate funcțiile de siguranță și confort oferite în întreaga gamă de
produse Gamma GTH3, modelele SFA și PFA includ opțiuni de lentile pentru sudare alternative care îndeplinesc
necesitățile diferite ale utilizatorilor. Ambele pachete includ unitate de filtrare alimentată de la baterie PFU 210e, unul
fiind prevăzut cu lentile automate pentru sudare SA 60, iar celălalt fiind prevăzut cu lentile pasive pentru sudare.

Gamma GTH3 SFA (PFU 210e)

Gamma GTH3 PFA (PFU 210e)

• Filtru de sudare cu autoîntunecare LiFE+ Color SA 60
• Zonă de vizualizare de 102 x 60 mm, 61 cm²
• Selecții de grade de întunecare: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13
• Butoane de control de la distanță protejate
• Selecție vizibilă parametri ADF în timpul purtării
• Echipamente optice transparente pentru precizie de
lucru îmbunătățită
• Lentile de mărire opționale
• Pachet de filtrare PFU 210e cu opțiuni de filtre de
particule și de gaz
• Toate funcțiile de confort și siguranță Gamma

• Filtru pasiv pentru sudare de 102 x 74 mm
• Vizor pentru șlefuire de 198 cm² cu vedere asupra
spațiului de lucru la 170°
• Pachet de filtrare PFU 210e cu opțiuni de filtre de
particule și de gaz
• Toate funcțiile de confort și siguranță Gamma

GAMMA GTH3 SFA/PFA
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GAMMA PENTRU ECHIPAMENTE
CU ADUCȚIE DE AER
Perioade îndelungate de lucru,
costuri mai mici
Conectate la o sursă certificată de aer de respirat printr-o aducție de aer și un regulator montat pe curea RSA 230,
modelele cu aducție reprezintă o alternativă mai bună la sistemele alimentate de la baterie. Modelele SFA și PFA
includ opțiuni de lentile alternative pentru sudare care se potrivesc diferitelor nevoi ale utilizatorilor, cu lentile
automate pentru sudare SA 60 ADF sau lentile pasive pentru sudare.

Gamma GTH3 SFA (RSA 230)

Gamma GTH3 PFA (RSA 230)

• Filtru de sudare cu autoîntunecare LiFE+ Color SA 60
• Zonă de vizualizare de 102 x 60 mm, 61 cm²
• Selecții de grade de întunecare: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13
• Butoane de control de la distanță protejate
• Selecție vizibilă parametri ADF în timpul purtării
• Echipamente optice transparente pentru precizie de
lucru îmbunătățită
• Lentile de mărire opționale
• Regulator și amortizor de zgomot montate pe curea
RSA 230
• Toate funcțiile de confort și siguranță Gamma

• Filtru pasiv pentru sudare de 102 x 74 mm
• Vizor pentru șlefuire de 198 cm² cu vedere
asupra spațiului de lucru la 170°
• Regulator și amortizor de zgomot montate pe
curea RSA 230
• Toate funcțiile de confort și siguranță Gamma

www.plasmaserv.ro

GAMMA PENTRU ECHIPAMENTE CU ADUCȚIE DE AER

DELTA
Protecția respirației în zonele de
lucru în care este obligatorie
purtarea de măști de sudare
Modelele Delta 90 SFA și Delta+ 90 XFA oferă protecție a capului
pentru personalul responsabil cu sudarea și producția, care
lucrează în condiții extreme, cum ar fi construcțiile navale,
producție intensă, industria minieră și șantierele de construcție.
Sistemele de aparate de protecție a respirației Delta canalizează
aerul curat de respirat către fața sudorului, fie de la un pachet de
filtrare alimentat de la bateria Li-Ion reîncărcabilă, fie de la o sursă
de aer de respirat furnizată local. Etanșarea reglabilă pentru față,
în combinație cu designul cu presiune pozitivă de aer, creează o
zonă de respirat confortabilă certificată conform standardelor
europene TH2, asigurând faptul că 98% din aerul contaminat
rămâne în afara zonei de respirație.
• Certificate conform EN 12941 TH2 și AS/NZS 1716
• Designul cu presiune pozitivă face respirația ușoară
• Pachetul de filtrare alimentat de la bateria Li-Ion
sau sistemul de protecție a respirației cu aducție
de aer cu debit reglat
• Montarea unor apărători opționale, de înaltă
calitate, pentru urechi

GAMA DE PRODUSE DELTA
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Măști de sudură

Delta 90

Delta+ 90

Masca de sudură pentru utilizare intensă
și vizorul pentru sudor îndeplinește
standardele EN 397, EN 175, AS/NZS 1801
și AS/NZS 1337.1 (nu este certificată
pentru operațiuni de șlefuire). Include
lentile SA 47 ADF.

Delta+ 90 XFA are un vizor lat și
transparent cu protecție la impact.
Notă: Dacă utilizați Delta/Delta+ ca măști
de sudură individuale, etanșarea textilă
pentru față trebuie îndepărtată înainte de
utilizare.

Protecția căilor respiratorii

Antifoane externe opționale
Modelele Delta și Delta+ se
conectează la antifoane externe de
calitate, furnizate opțional.

Delta 90 SFA / Delta+ 90 XFA
(PAPR)

Delta 90 SFA / Delta+ 90 XFA
(Airline)

Protecție integrată pentru cap, față și căile
respiratorii pentru sudare în zonele de
lucru desemnate care necesită protecție a
capului. Prezintă unitate de filtrare
alimentată de la baterie și lentile ADF.
(Pagina 23)

Protecție integrată pentru cap, față și căile
respiratorii pentru sudare în zonele de
lucru desemnate care necesită protecție a
capului. Vine cu un regulator pentru
aducția de aer și cu specificații pentru
lentile ADF. (Pagina 23)

Protecție integrată pentru cap, față și căile
respiratorii pentru sudori și fabricanți

www.plasmaserv.ro
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DELTA 90 SFA
Protecție pentru sudori integrată
pentru cap, față, ochi și plămâni
Delta 90 SFA oferă protecție sudorilor pentru cap, față, ochi și căile respiratorii într-o singură unitate de înaltă
rezistență. Delta 90 SFA include un vizor pentru sudare cu balamale și antifoane externe opționale și poate fi
alimentată cu aer curat de respirat fie de la o unitate de filtrare alimentată de la baterie, fie de la o supapă de reglare
cu control al debitului și presiunii FA.

Delta 90 SFA
• Mască de sudură și vizor pentru utilizare intensă
• Certificare conform EN 397, EN 175, AS/NZS
1801 și AS/NZS 1337.1
• Filtru pentru sudare ADF, gradele de întunecare 9-13
• Pachetul de filtrare alimentat de la bateria Li-Ion sau
pachete cu aducție de aer

Unitatea FA Pressure Flow Control reglează debitul
aducției de aer. Sursa de aer trebuie să îndeplinească
standardele locale privind aerul de respirat.

DELTA 90 SFA

www.plasmaserv.ro

DELTA+ 90 XFA
Menține protecția respiratorie în timpul
tuturor
Delta+ 90 XFA protejează capul, fața, ochii și căile respiratorii într-o unitate cu rezistență ridicată și include antifoane
externe opționale. Viziera de sudură cu balamale se ridică independent de vizorul transparent lat cu protecție la
impact, oferind vedere excepțională asupra spațiului de lucru. Ideală pentru procesele prealabile și ulterioare sudării,
Delta+ 90 XFA menține etanșarea pentru față protejată și un mediu cu aer curat de respirat.

Delta+ 90 XFA
• Mască de sudare cu vizor pentru sudare și șlefuire
pentru utilizare intensă
• Certificare conform EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801
și AS/NZS 1337.1
• Filtru pentru sudare XA 47 ADF, grade de întunecare
5/9-13/14-15
• Pachetul de filtrare alimentat de la bateria Li-Ion
sau pachete cu aducție de aer
• Protecție respiratorie menținută în spatele
vizorului lat, transparent, cu protecție la impact
Pachet de filtre, ușor, montat pe curea,
cu baterie Li-ion.

www.plasmaserv.ro

DELTA+ 90 XFA
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Modelele Beta prezintă o gamă de filtre automate
pentru sudare, plus lentile de mărire op ionale.
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Modelul XA 47 vine cu
tehnologia LiFE+ Color
și reglarea gradelor de
întunecare: 5, 8, 9-13
și 14, 15, plus moduri
de șlefuire și tăiere.

Modelul SA 60B vine
cu tehnologia LiFE+
Color și reglarea
gradelor de
întunecare: 3, 5, 9-13,
plus moduri de
șlefuire și tăiere.

ｍｏｄｅｌｅ＠ｄｅ＠ａｐａｒａｔｅ＠ｄｅ＠ｐｒｏｔｅｃ ｉｅ＠ａ＠ｒｅｓｐｉｒａ ｉｅｉ＠ｂｅｔａ

ALFA
ｕ ｯ｡ｲ･Ｌ＠｣ｯｮｦｯｲｴ｡｢ｩｬ･Ｌ＠･ｦｩ｣ｩ･ｮｴ･

• Protec ie pentru sudare, lefuire i tăiere
• Foarte u oare, ￮ncep￢nd cu doar 467 g
• Lentile cu clapetă cu pozi ie treaptă GapView
• Protec ie suplimentară pentru fa ă i g￢t
• Modele de lentile ADF i pasive
• Bandă de cap confortabilă
• Op iune de protec ie din piele pentru g￢t
• Cadru pentru lentile de mărire
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Alfa e60A prezintă un
filtru ADF SA 35 cu
grade de întunecare 4,
9-13 și zonă de
vizualizare 35 x 96 mm.
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UNITĂȚI DE FILTRARE
ELECTRICE PENTRU RESPIRAȚIE
SIGURĂ ȘI UȘOARĂ
Unitatea portabilă vă oferă libertate
de mișcare
Unitățile de filtrare electrice, sau măștile de purificare a aerului cu sursă de curent (PAPR), reprezintă cel mai avansat grup de
echipamente individuale de protecție care oferă un nivel ridicat de protecție chiar și pentru aplicațiile de durată. Unitățile
de filtrare alimentate de la baterie antrenează aerul local printr-un filtru de particule sau un filtru chimic și îl suflă în zona de
respirație.
Cele mai importante avantaje pentru utilizator derivă din mobilitatea excelentă, independența mișcării furnizată de pachetul de
filtre alimentate de la baterie și furnizarea unei suprapresiuni pozitive ventilatorul forțând aer în zona de respirație. Astfel se
elimină dificultățile de respirație asociate cu aparatele de protecție a respirației cu presiune negativă și reduce importanța
unei fixări faciale bune.

APARATE DE PROTECȚIE A
RESPIRAȚIEI CU AER INTRODUS
Perioade îndelungate de lucru, costuri
mai mici
Aparatele de protecție a respirației cu aducție de aer asigură o soluție ideală pentru spațiile de lucru prevăzute cu surse
de aer de respirat și în care libertatea de mișcare nu este o problemă. Ideale pentru perioadele îndelungate de lucru și
stațiile fixe de lucru, aparatele de protecție a respirației cu aducție de aer asigură costuri reduse de funcționare
comparativ cu sistemele PAPR. Aparatele de protecție a respirației cu aducție de aer sunt recomandate și atunci când
poate exista o acumulare temporară de gaze. (Consultați tabelul de la pagina 39).
Notă: Sursele pentru aducția de aer trebuie să îndeplinească obligatoriu reglementările privind calitatea aerului local de
respirat. Consultați pagina 40 pentru Standarde și aprobări și pagina 42 pentru Întrebări frecvente.
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE A RESPIRAȚIEI

PFU 210E
Cea mai bună protecție pentru plămânii dvs.
PFU 210e înseamnă „unitate de filtrare electrică cu un
debit maxim al aerului de 210 l/min”. Reprezintă cel mai
înalt nivel de performanță în filtrare, PFU 210e este
disponibilă atât cu aparatele de protecție a respirației
Gamma GTH3, cât și cu BETA FA, pentru a fi siguri că
primiți aer curat și sigur de respirat.
Robustă și durabilă, PFU 210e oferă viteze selectabile ale
ventilatorului de 160 lpm și 210 lpm, indicatori de stare a
bateriei și filtrului, plus alegerea bateriilor pentru utilizare
standard sau intensă. Tehnologia bateriei litiu-ion
garantează timpi de încărcare rapidă și putere de protecție
fie cu filtrul de particule, fie cu un filtru combinat setat cu
filtru de gaz A1B1E1.

1
2
3
4
5
6

5
4
3
2
1

Protecție împotriva particulelor

Capac filtru
Stingător de scântei
Prefiltru
Filtru de particule
Filtru de mirosuri: îndepărtează mirosurile neplăcute.
Accesoriu opțional. A nu se utiliza dacă există un filtru de gaz.
Filtru de gaz: elimină gazele și vaporii

6
4
3
2
1

Protecție împotriva particulelor și gazului

PFU 210E
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FA FLOW CONTROL
Eficientă, ușoară și compactă
FA Flow Control este o unitate de filtrare alimentată de la baterie cu viteza reglabile ale motorului ventilatorului, cu debit
între 140 lpm și 210 lpm. Alimentată de la un pachet de baterii Li-ion și oferind protecție împotriva contaminărilor cu
particule asociate operațiunilor de sudare și producție, FA Flow Control oferă libertate excelentă de mișcare și protecție
respiratorie.

Unitate
Flow Control FA
• Reglare a debitului de aer între 140 lpm și 210 lpm
• Indicatori de stare pentru turația motorului, baterie
și filtru
• Pachet de baterii reîncărcabile Li-ion
• Libertate excelentă a mișcării în spațiul de lucru
• Compatibilă numai cu modelele Delta/Delta+

Capac de filtru, filtru de particule și unitate cu motor.

www.plasmaserv.ro

FA FLOW CONTROL

RSA 230
Supapa de reglare RSA 230 activează debitul de aer controlat la masca superioară, prevăzută cu o etanșare textilă pentru
față și este furnizată împreună cu modelele cu aer introdus Gamma și Beta. Presiunea pozitivă a aerului creată în interiorul
măștii controlează pătrunderea aerului contaminat în zona de respirație și asigură alimentarea cu aer curat. Supapa de
reglare RSA 230 este prevăzută cu un amortizor de zgomot, care poate fi înlocuit, reducând zgomotul perceptibil al
fluxului de aer și este montat pe o căptușeală posterioară confortabilă, fixată pe corp cu o curea din piele.

RSA 230
• Compatibilă cu aparatele de protecție a respirației
Gamma și Beta
• Alternativă economică pentru modelele PAPR
• Recomandată pentru medii specifice
• Confortabilă și ușoară
• Alertă de alarmă dacă debitul aerului scade sub 120 lpm
• Conector cu eliberare rapidă la aducția de aer
• Reglează cu ușurință fluxul de aer din zona de respirație
• Trebuie să fie conectată la o sursă cunoscută de aer de
respirat.
Soluțiile de aer furnizat oferă protecție
excelentă și economie.

RSA 230
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FA PRESSURE FLOW CONTROL
Sistemul FA Pressure Flow Control asigură un control ușor și fiabil al debitului de aer și monitorizează aparatele de
protecție a respirației cu aducție de aer montate la măștile de sudură Delta și Delta+. Supapa de reglare a debitului de
aer montată pe curea permite reglarea simplă a debitului de aer în zona de respirație și reprezintă o soluție ideală și
economică pentru locațiile și aplicațiile din spațiul de muncă mai static.

FA Pressure Flow Control
• Compatibilă cu aparatele de protecție a respirației
Delta și Delta+
• Control al debitului de aer ușor și fiabil
• Se montează pe curea și este ușoară
• Conector cu eliberare rapidă la aducția de aer
• Aparat de monitorizare a aerului
• Trebuie să fie conectată la o sursă cunoscută de aer
de respirat

Soluțiile cu aducție de aer sunt ideale atunci când
gazele de sudură se pot acumula, deplasând aerul
de respirat.
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FA PRESSURE FLOW CONTROL

FILTRE DE SUDARE CU
AUTOÎNTUNECARE
Protecție controlată digital
pentru ochii dvs.
Măștile de sudură prevăzute cu
filtre de autoîntunecare (ADF) vă
protejează ochii împotriva luminii
intense a arcului electric și a radiației
UV/IR. Tehnologia ADF se bazează pe
cristale lichide, care au capacitatea de
a-și schimba starea atunci când sunt
expuse la lumină puternică, trecând
automat de la starea transparentă la
starea întunecată imediat atunci când
aprindeți arcul și devin din nou
transparente atunci când arcul se
stinge. Nuanța lentilelor și
sensibilitatea acestora la lumină este
setată de dvs. în funcție de sarcina de
sudare și nevoile dvs. personale.

Gama cu ADF de la Kemppi
include cinci modele cu grade de
întunecare și funcții diferite.
Consultați tabelul privind
compatibilitatea.
Tehnologia ADF LiFE+ Color
asigură claritate mai mare a vederii
și precizie de lucru îmbunătățită,
reducând solicitarea și oboseala
ochilor. Lentilele LiFE+ Color
îmbunătățesc recunoașterea
culorilor și calitatea optică.

Înainte

În timpul

Funcția de comandă de la distanță
este inclusă în măștile de sudare
Gamma prevăzute cu lentile ADF,
facilitând foarte mult reglarea ADF în
timpul purtării măștii. Butoanele
pentru comanda de la distanță sunt
protejate împotriva impactului și
sunt amplasate convenabil,
simplificând reglarea fără a vă da
masca jos. Parametrii ADF Gamma
sunt marcați cu leduri de culoare și
pot fi văzuți clar și recunoscuți din
interiorul căștii, fiind ideali pentru
reglarea parametrilor atunci când
treceți de la o sarcină la alta.

După

Comenzile de la distanță ADF Gamma au fost concepute pentru operare în
timpul purtării măștii. Butoanele de comandă de la distanță din cauciuc siliconic
portocaliu se află pe interiorul peretelui exterior al măștii, oferind protecție
suplimentară împotriva loviturilor și abraziunilor. Purtătorul poate regla setările
ADF și poate vedea modificările pe interfața lată a panoului ADF și poate aprinde
și stinge luminile de lucru cu LED ale modelului Gamma GTH3 XFA.

FILTRE DE SUDARE CU AUTOÎNTUNECARE
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Model ADF

SA 35

SA 60B

XA 47

SA 60

XA 74

Cod de comandă

SP9873061

SP9873064

SP9873063

SP012422

SP012421

Număr element plăcuță
de protecție interioară
Clasificare CE

SP012951

SP012425

SP012952

SP012425

SP012424

1/1/1/2

1/1/1/1

1/1/1/2

1/1/1/2

1/1/1/2

LiFE+ Color

Nu

Da

Da

Da

Da

Dimensiune vizor

96 x 35

100 x 60

97 x 47

102 x 60

102 x 74

Dimensiune filtru

110 x 61

110 x 90

110 x 90

Personalizată

Personalizată

108 x 37

106.5 x 65.5

104 x 54

106.5 x 65.5

106.5 x 75

Senzor arc

2

3

Grad de întunecare

4/9-13

Dimensiune plăcuță de protecție interioară

2

2

2

Pornire/oprire

3,5/9-13
TĂIERE 5
Complet automată Complet automată

4/9-13/14-15
TĂIERE 5
Complet automată

4/5,8/9-13
TĂIERE 5
Complet automată

4/5,8/9-13/14-15
TĂIERE 5
Complet automată

Control întunecare

Intern

Intern

Extern

Extern

Timp de comutare (ms)

0.1

0.1

Afișaj intern,
digital
0.1

0.1

0.1

Funcție de șlefuire

Nu

Da

Da

Nu

Nu

Indicator baterie descărcată

Nu

Da

Da

Da

Da

Amperaj redus clasificat TIG (A)

5

3-5

5

5

5

Alimentare electrică

Celulă solară,
2 x CR2032,
detașabile

Celulă solară,
2 x CR2032,
detașabile

Celulă solară,
1 x CR2450,
detașabile

Celulă solară,
1 x CR2450,
detașabile

Celulă solară, 1 x
CR2450, baterie
PAPR detașabilă

Certificare

CE, ANSI, CSA

CE, AS/NZS

CE, ANSI, CSA,
AS/NZS

CE, ANSI, CSA,
AS/NZS

CE, ANSI, CSA,
AS/NZS

Compatibilitate cu ADF
SA 35

Alfa e60A

SA 60B

Beta e90A / Beta e90 SFA / Delta 90 SFA

XA 47

Beta e90X / Beta e90 XFA / Delta+ 90 XFA

SA 60

Gamma 100A / Gamma GTH3 SFA

XA 74

Gamma GTH3 XFA
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FILTRE PENTRU PAPR
O componentă cheie a fiecărui aparat de protecție a respirației este filtrul. Acestea sunt împărțite în filtre de gaz,
particule și combinate, în funcție de tipul de protecție pe care îl oferă. Există standarde care stabilesc cerințele minime,
metodele de încercare și marcajele pentru filtre. Filtrele de gaz sunt împărțite în tipuri diferite (A, B, E, K etc.) în funcție
de grupa de substanțe pe care acestea o pot absorbi și de capacitatea acestora de absorbție, fiind clasificate în grupele
1, 2 și 3.

Filtrele de particule Kemppi, în combinație cu
dispozitivele PAPR de la Kemppi, oferă protecție
excelentă pentru majoritatea proceselor și aplicațiilor de
sudare. Dar specialistul dvs. local independent în
măsurarea aerului poate oferi un raport privind calitatea
aerului pentru a putea selecta în mod adecvat soluția de
respirație corectă
Filtrele combinate Kemppi sunt împărțite în filtre de gaz și
filtre de particule. Acestea au o capacitate de absorbție a
vaporilor organici cu puncte de fierbere de peste 65 °C, a
gazelor acide/anorganice și vaporilor și a dioxidului de sulf.
Eficiența de filtrare a prafului, fumului și vaporilor este
99,9%. Fiecare substanță care se încadrează în categoriile
menționate mai sus este acoperită de un set de filtre
combinate Kemppi. Consultați tabelul alăturat pentru
îndrumare suplimentară.
Pentru informații suplimentare privind standardele și
aprobările, consultați pagina 40.

6

2

1

2
3
4
5
6

Capac filtru
3
Stingător de scântei
4
Prefiltru
Filtru de particule
5
Filtru de mirosuri: îndepărtează
mirosurile neplăcute. Accesoriu
opțional. A nu se utiliza dacă există un filtru de gaz.
Filtru de gaz: elimină gazele și vaporii

5
4
3
2
1

Protecție împotriva particulelor și gazului

FILTRE PENTRU PAPR
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Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma Delta Beta e90 Beta e90
GTH3
GTH3
GTH3
GTH3
GTH3
100A
100P models
SFA
PFA
XFA
SFA
PFA
SFA
PFA
XFA
(Airline)
Airline Airline
(Airline)
PFU 210e

●

●

●

RSA 230

●

●

FA Flow Control

●

FA Pressure
Flow Control
FA Pressure
Conditioner
Lumini de lucru

●

ADF

●
●

●

●
●

Dispozitive de
filtrare
ｐ｡ｲｴｩ｣ｵｬ･＠

Aluminiu

●

ｐ｡ｲｴｩ｣ｵｬ･＠
ｩ＠ｧ｡ｺ＠ａｂｅ

●

Argon
Beriliu

●

Brom
Cadmiu
Dioxid de carbon ＠

●

●
●
●

Monoxid de carbon ＠
Clor
Dioxid de clor ＠
Crom hexavalent
Cupru

●
●

Fluorură
Fluor

●
●
●
●
●
●

Heliu
Izociana i
Acid clorhidric gazos ＠
Acid cianhidric
Acid fluorhidric ＠
Hidrogen sulfurat ＠

●
(●)

●

Lentile pasive (grade
de ￮ntunecare 8-13)

Substan ă chimică

●
(●)

●
●

●
●
●
●
●

●

●

●

Dispozitive
de izolare

●

Substan ă chimică

ａ･ｲ＠ｩｮｴｲｯ､ｵｳ＠

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Dispozitive de
filtrare
ｐ｡ｲｴｩ｣ｵｬ･＠

●
●
●
●
●

Oxid de fier
Plumb
Magneziu
Mangan
Nichel
Dioxid de azot ＠

ｐ｡ｲｴｩ｣ｵｬ･＠
ｩ＠ｧ｡ｺ＠ａｂｅ

●
●
●
●
●

Oxid de azot ＠

●

Ozon
Fosgen
Hidrogen fosforat

●

Dioxid de siliciu
Dioxid de sulf＠
Tricloroetilenă ＠

●

Oxid de vanadiu
Terebentină de petrol

●
●
●

Zinc
Clorură de zinc
Oxid de zinc

●
●
●
●
●
●
●
●

Dispozitive
de izolare
ａ･ｲ＠ｩｮｴｲｯ､ｵｳ＠

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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STANDARDE ȘI
OMOLOGĂRI
Echipamentul individual de protecție trebuie să fie certificat în conformitate cu standardele specificate înainte de
introducerea pe piață. Echipamentul individual de protecție Kemppi îndeplinește standardele europene și este marcat
CE. Modelele marcate astfel îndeplinesc și standardele definite pentru Australia și Noua Zeelandă.

Tabel de selecție a produselor EIP Standarde pentru aparatele de
Alegerea corectă a produselor este esențială pentru a
protecție a respirației cu sursă
oferi cea mai bună protecție și performanță pentru
de curent
nevoile dvs. personale și aplicație. Consultați pagina 46
pentru tabel de selecție a produselor EIP de la Kemppi,
inclusiv caracteristicile produselor și conformitatea cu
standardele.

Protecție pentru ochi și față
Măștile și vizoarele care sunt prevăzute cu filtre de sudare
sunt clasificate conform standardelor europene EN 175, EN
166 și EN 169 pentru filtrele pasive pentru sudare (filtre
pentru sudare din sticlă colorată). EN 379 definește filtrele
automate pentru sudare (ADF).
EN 175 și EN 166 definesc rezistența mecanică a
echipamentului individual de protecție, măsurând
robustețea sporită ca „S” și rezistența la particule de
mare viteză ca „F sau B”. De asemenea, EIP trebuie
testat pentru protecția împotriva picăturilor și stropirilor
care provin de la metale topite, împotriva pătrunderii
solidelor fierbinți și arcurilor electrice.
Calitatea optică a sudurii sau plăcuțelor pentru vizorul
transparent sunt măsurate ca 1, 2 sau 3, unde 1 sau 2
oferă cea mai bună performanță optică. Filtrele din sticlă
pentru sudare (filtre pasive pentru sudare) au o clasificare
optică.
Pentru filtrele automate pentru sudare (ADF), există patru
părți definitorii pentru clasificare. Clasa optică, difuzia
luminii, variația transmitanței relative și dependența
unghiulară. Filtrele automate pentru sudare Kemppi sunt
definite, de regulă, ca 1/1/1/2.

STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Măștile și vizoarele pentru sudare prevăzute cu o
etanșare textilă pentru față și alimentate cu aer filtrat de
un dispozitiv de filtrare alimentat de la baterie sunt
definite conform standardului european EN 12941,
enumerând trei niveluri de performanță a protecției:
TH1, TH2 sau TH3. Referințele numerice definesc nivelul
produselor de performanță a fugii spre interior și
rezistența mecanică a cuplajelor pentru furtun. Produsul
certificat ca TH1 are o fugă maximă spre interior în zona
de respirație de 10%, produsele TH2 au o fugă maximă
spre interior de 2%, iar produsele TH3 oferă cea mai
bună protecție respiratorie cu o fugă maximă spre
interior de 0,2%.

Filtre de particule și de gaz
Performanța filtrelor de particule prevăzute pe aparatele de
protecție a respirației
cu aer cu sursă de curent sunt clasificate împreună cu
dispozitivul complet de filtrare conform EN 12941. Cu toate
acestea, performanța filtrelor de gaz este definită prin litere,
cifră și un sistem de coduri de culoare, indicând nivelul de
performanță și
gazele împotriva cărora protejează filtrul. Literele reprezintă
„A” pentru organic, „B” pentru anorganic și „E” pentru gaze
acide, iar cifrele 1, 2 sau 3 indică capacitatea filtrelor: scăzută,
medie sau mare. Filtrul de gaz Kemppi PFU 210e este
clasificat ca A1B1E1.

www.plasmaserv.ro

Standarde pentru aparatele de
protecție a respirației cu aducție de aer
Aparatele de protecție a respirației cu aducție de aer asigură costuri mai
mici de funcționare comparativ cu sistemele PAPR și, de asemenea, sunt
recomandate în cazul unei acumulări temporare de gaze de sudură.
(Consultați tabelul de la pagina 39).
Aparatele de protecție a respirației conectate la o sursă de aer de
respirat de la un compresor îndeplinesc standardul EN 12021 sunt
definite conform
EN 14594. Aparatele de protecție a respirației Kemppi trebuie utilizate
numai în zonele în care conținutul de oxigen depășește 17% și nu
trebuie utilizate ca aparate autonome de protecție respiratorie sau în
scopuri de evacuare.

Factori de protecție
Limita 3de expunere profesională a fumului de sudare general este de 5
mg/m . OEL = nivel de contaminare a aerului în care protecția căilor
respiratorii este recomandată conform standardelor EN. (Nivelurile și
factorii menționați pot diferi în alte regiuni.) NPF = 10 (10 x 5 mg/m3 =
50 mg/m3) APF 10
TH2: fugă spre interior max. 2% . OEL = nivel de contaminare a aerului în
care protecția căilor respiratorii este recomandată conform standardelor
EN. (Nivelurile și factorii menționați pot diferi în alte regiuni.)
Un aparat de protecție a respirației cu un factor de protecție de 10 va oferi
protecție de până la 10 x 5 mg/m3 = 50 mg/m3 cu condiția ca 50 mg/m3
este încă sub IDLH pentru substanța dată (IDLH = periculos imediat pentru
viață și sănătate). = 50 mg/m3 cu condiția ca 50 mg/m3 este încă sub IDLH
pentru substanța dată (IDLH = periculos imediat pentru viață și sănătate).
Factorii nominali de protecție atribuiți de autoritățile europene de
standardizare unei clase de aparate de protecție respiratorie (PAPR sau
dispozitiv alimentat prin aducție de aer prevăzut cu cască sau cagulă
conform EN12941) definesc un factor nominal de protecție (NPF) pe baza
eficienței testate de fugă spre interior a dispozitivului de respirație.
TH1: fugă spre interior max. 10%
NPF = 10 (10 x 5 mg/m3 = 50 mg/m3 ) APF 10
TH2: fugă spre interior max. 2%
NPF = 50 (50 x 5 mg/m3 = 250 mg/m3) APF 20
TH3: fugă spre interior max. 0,2% 3 ) APF 20
NPF = 500 (500 x 5 mg/m3 = 2500 mg/m3) APF 403
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GHID DE ÎNTREȚINERE
RECOMANDAT
Articol

Verificare

Stropire, zgârieturi,
daună cauzată de
căldură
Plăcuță vizor transparent Murdărie, fum
pentru șlefuire
și zgârieturi
Etanșări textile pentru
Orificii și igienă
față

Plăci de protecție
transparente

Frecvență

Frecvență
obișnuită de
înlocuire

Notă

Zilnic

Săptămânal

Zgârieturi, corodare, stropire, fum și murdărie care vă
afectează vederea. Înlocuiți atunci când este necesar.

Zilnic

Lunar

Spălați cu apă caldă cu săpun și uscați cu o lavetă moale.

Zilnic

3 luni

Verificați dacă există găuri și ruperi cauzate de arsuri
care afectează performanța respiratorie.
Numai dacă este
Tuburile de respirație trebuie înlocuite dacă sunt găurite.
deteriorat sau prezintă Găurile și scurgerile reduc nivelul de protecție respiratorie
scurgeri
12 luni
Încărcați bateriile zilnic atunci când le utilizați sau la cel
puțin fiecare patru luni dacă le depozitați.

Tuburi de respirație
și capace

Găuri și ruperi

Zilnic

Baterii

Stare de încărcare

Zilnic

Plăcuțe de siguranță

Zgârieturi

Săptămânal

3 luni

Curățați cu o lavetă moale și uscată și înlocuiți atunci când
este necesar.

Benzi antitranspirație

Igienă

Săptămânal

Lunar

Se pot spăla cu apă caldă cu săpun - uscați înainte de utilizare.

Prefiltre

Contaminare

Săptămânal

Săptămânal

Filtre de particule

Contaminare

Săptămânal

Lunar

Capac filtru

Deteriorare

Săptămânal

Numai dacă este
deteriorat

Prefiltrele extind durata de viață a filtrului de particule.
Înlocuiți dacă este necesar în funcție de mediu.
Nu încercați să curățați filtrul de particule curat. Înlocuit
atunci când este necesar și urmăriți luminile de stare a
filtrului PAPR și alarma.
Asigurați-vă întotdeauna că capacul filtrului și plăcuța
internă a stingătorului de scântei sunt montate corect.

Filtre de gaz

Contaminare

În funcție de
necesități

În funcție de necesitățiExpirarea duratei de viață a filtrului de gaz este indicată
prin schimbarea mirosului. Durata de viață a filtrului de
gaz privește nivelurile locale de contaminare.

Comparație între standarde și factori de protecție
Tabelul de mai jos ajută la înțelegerea modului în care sistemele de protecție respiratorie sunt clasificate și a modului în
care nivelurile de performanță sunt definite. În final, valorile performanței definesc o fugă totală spre interior a aerului
contaminat în zona de respirație, precum și factorii pentru limitele de expunere profesională pentru o anumită
concentrație de impurități.
Dispozitiv de
protecție
respiratorie
Aparat de protecție a respirației cu
sursă de curent, cu purificarea aerului
(PAPR) prevăzut cu o cască și o
etanșare textilă pentru față

EN12941

Fugă spre
interior
maximă %

Factor
nominal de
protecție
(NPF)

Factori de protecție
atribuiți (valorile diferă
între țări, a se vedea
exemplele de mai jos)

Standardele pentru
Australia și Noua
Zeelandă pentru fugă
maximă spre interior

TH1

10 %

NPF = 10

UK = 10 / Finlanda = 5

P1

5%

TH2

2%

NPF = 50

UK = 20 / Finlanda = 20

P2

1%

TH3

0.2 %

NPF = 500

UK = 40 / Finlanda = 200

P3

0.05 %

GHID DE ÎNTREȚINERE RECOMANDAT
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SIMBOLURI SPECIALE
Adecvat pentru toate
procesele de sudare

Produs prevăzut cu
lumini de lucru cu LED

Grad de întunecare
ADF (5-15)

Adecvat pentru
procesul de șlefuire
manuală

Protecția căilor respiratorii

Grad de întunecare
ADF (5-13)

Adecvat pentru
procesul de tăiere cu
arc de plasmă

Protecție pentru ochi
și față în timpul sudării

Grad de întunecare A
DF (9-13)

Adecvat pentru
inspecție înainte și
după sudare

Protecție combinată
pentru cap și auz

Filtru pasiv de sudare

Ușor și portabil

Zonă de vizualizare
pentru vizor pentru
șlefuire cm2

Protecție extinsă

Timp de încărcare a
bateriei la starea
completă de încărcare.
Standard = 2 ore
Utilizare intensă = 3 ore

Timp de încărcare a
bateriei la starea
completă de încărcare.
Standard = 4 h

Altitudine maximă
de funcționare
3.000 m (700 mbar)

Tabel de filtre de sudare
Selecție numerică prin nuanțe pentru filtrele de sudare cu arc, SF 5143, EN 379.
MMA (E-Hand)

MIG, Ss

MIG, Al

15 A
20 A
30 A
40 A
60 A
80 A
100 A
125 A
150 A
175 A
200 A
225 A
250 A
275 A
300 A
350 A
400 A

MAG, (CO₂)

Crăițuire cu arc carbon

Tăiere cu plasmă

9
9

10

10
10

10

11

10
11

11

12

11

11

12

12

13

12
13

13

13

14

14
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12

14

10

14
15

12

12
13

14
15

11

11
13

450 A
500 A

TIG

13

14
15

SIMBOLURI SPECIALE ȘI TABEL DE FILTRE PENTRU SUDARE
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Număr pagină pentru
detalii de comandă
ă

Alfa
e60P

Alfa
e60A

Beta
e90P

Beta
e90A

Beta
e90X

Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
Beta
e90 PFA e90 SFA e90 XFA e90 PFA e90 SFA e90 XFA
Airline
Airline
Airline

49

50

51

52

53

54

56

58

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

A

P

A

A

Tăiere

●

●

●

-

-

-

Șlefuire
Sudare de poziție

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

Tip de lentile pentru sudare

P

A

P

A

Sudare

Finisare

-

60

62

64

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

P

A

A

-

Dimensiune lentile de vizualizare (mm)

99 x 52

96 x 35

100 x 78 100 x 60

97 x 47

100 x 78

100 x 60

97 x 47

100 x 78

100 x 60

97 x 47

Cască de protecție

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Funcție sudare în puncte

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Crăițuire

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Greutate mască pentru sudare

470 g

490 g

475 g

505 g

525 g

650 g

680 g

700 g

650 g

680 g

700 g

EN 175

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Protecții pentru față
AS/NZS
ＱＳＳＷＮＱ＠

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Lentile de mărire opționale

MMA
MIG/MAG
TIG
Sudare cu arc de plasmă

EN 166

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

EN 12941

-

-

-

-

-

TH2

TH2

TH2

-

-

-

Sisteme de aer
presurizat EN 14594
AS/NZS 1716;

-

-

-

-

-

-

-

-

2B

2B

2B

-

-

-

-

-

P1

P1

P1

EN 379, ADF

-

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

EN 169, filtre pentru
sudare pasivă

●

●

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Filtre pentru
ｵ､｡ｲ･
sudare, AS/NZS
ＱＳＳＸＮＱ＠
Cască de protecție,
EN 397, AS/NZS 1801

P = Pasivă
A = Autoîntunecare

-

●

●

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X = Extins
S = Standard

FA = FreshAir
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Delta 90 Delta+
SFA
90 XFA

Delta
90 SFA
Airline

Delta+
90 XFA
Airline

Gamma Gamma Gamma Gamma Gamma
100P
100A
GTH3
GTH3
GTH3
PFA
SFA
XFA

Gamma
Gamma
GTH3 PFA GTH3 SFA
Airline
Airline

22

23

22

23

15

15

18

18

17

19

19

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

A

A

A

A

P

A

P

A

A

P

A

97 x 47

97 x 47

97 x 47

97 x 47

●

●

●

102 x 60
-

101 x 73
-

102 x 60
-

102 x 74
-

101 x 73
-

102 x 60

●

101 x 73
-

-

-

-

-

-

-

-

-

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

950 g

1120 g

918 g

1103 g

S-B

S-B

S-B

●

●

●
TH2

-

●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

735 g

775 g

S-B

S-B

●

●

●

●

TH2

-

-

-

P1

P1

●
●

●
●

●

●

●

●

-

-

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

962 g

1002 g

1100 g

962 g

1002 g

S-B

S-B

S-B

S-B

S-B

S-B

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

-

-

-

TH3

TH3

TH3

-

-

2B

2B

-

-

-

-

-

3B

3B

●
●

●
●

-

-

P2

P2

P2

-

●

●

-

-

-

●

●
●

-

●

●

●

-

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

-

-

●

●

●

●

●

●

-

-

-

-

-

●

-

-

-

●
-

Pentru specificațiile complete ale ADF (filtre de sudare cu autoîntunecare), consultați pagina 36.
Greutatea măștii pentru sudare include lentile de mărire, dacă sunt furnizate opțional.
Antifoanele externe pentru modelul Delta = 240 g.
TABEL DE SELECȚIE A PRODUSELOR, FUNCȚII ȘI CONFORMITATEA CU STANDARDELE

