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Certifikáty ISO:
ISO 9001
ISO 14001

Zváračská kukla

Zváračská prilba MOST PYXAR je kombináciou unikátneho dizajnu skeletu kukly  
a moderného, digitálne riadeného samostmievacieho filtra s LCD displejom.
Táto zváračská kukla je vybavená ochranou hlavy, ktorá chráni pred rozstrekom  
a nežiaducim žiarením , čím zvyšuje pohodlie a bezpečnosť užívateľa pri práci.
Okrem toho má MOST PYXAR špeciálne extrudované, hrubé predné krycie  
sklo priezoru odolné voči poškriabaniu.
Špeciálne navrhnutý tvar zváračskej kukly chráni vonkajšie sklo priezoru pred 
poškriabaním, aj keď sa prilba nepoužíva.
Hlavový kríž je vysoko nastaviteľný podľa individuálnych potrieb.
Prilba je vhodná pre akýkoľvek zvárací proces a po stlačení tlačidla GRIND, 
umiestneného nadautomatickým filtrom, je vhodná aj na brúsenie.

Optické triedy podľa EN 379:2003 +A1:2009 1/1/1/1
Priezor rozmer 98 x 62 mm
Počet senzorov detekcie oblúka 4
Stupeň tmavosti v svetlom stave 3
Rozsah nastavenia stmavovania 5-9 / 10-14
Ovládanie Digitálne na displeji
Úprava oneskorenia Áno / digitálny / od 1 do 9
Úprava citlivosti Áno / digitálny / od 1 do 9
Filter zapnutie/vypnutie Automaticky
Režim „brúsenie“ Áno / externé tlačidlo
Reakčný čas stmavenia filtra 0,0001 sek. (pri teplote 55°C)
Oneskorenie z tmavej do svetlej polohy 0,1-0,9 sek.
Nízky prúdový rozsah pre TIG ≥ 2 Amp (DC); ≥ 2 Amp (AC)
Indikátor stavu batérie Tak / cyfrowy

Zdroj energie Solárne články a 2 x CR2032 
batérie (vymeniteľné)

Ochrana hlavy Áno / digitálne
Záruka 2 roky
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unikátna konštrukcia - chráni vonkajšie sklo pred 
poškriabaním, aj keď sa prilba nepoužíva

špeciálne extrudované, hrubé externé krycie PKB 
sklo odolné voči poškriabaniu

najvyššie optické triedy podľa EN 379: 1/1/1/1
4 detekčné senzory

digitálne riadený automatický stmievací filter
stupeň tmavosti v svetlom stave - 3
2 rozsahy tmavosti: 5-9 i 10-14 DIN

ochrana hlavy - chráni pred rozstrekom 
a nepriaznivým nežiaducim žiarením

pohodlný hlavový kríž s pozdĺžnym 
nastavením - nastaviteľný podľa 

individuálnych potrieb

režim GRIND - externé tlačidlo umiestnené 
nad automatickým filtrom
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