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O capacete (máscara) de escurecimento automático 
protege os olhos e o rosto durante a solda contra faíscas, 
respingos, radiação UV e IR prejudiciais.
A máscara é adequada para todo o tipo de solda usando 
o elétrodo revestido a arco elétrico - MMA e o escudo de 
gás semiautomático MIG-MAG e TIG.
Também é adequada para a soldadura TIG (-) com baixa 
corrente (20A).
O ltro contém dois sensores fotoelétricos que respondem 
à luz do arco, identicando automaticamente o início da 
solda e iniciam a função de auto-escurecimento.
Depois de terminar o trabalho, o ltro retorna 
automaticamente ao seu estado inicial.
Possui duas fontes de energia independentes: bateria 
interna alimentada por células solares e duas baterias 
externas AAA.
Regulação do tamanho da máscara, e viseira feita de 
material polimérico resistente com amplo campo de visão.

• ref. G01875

• Grau de escurecimento em condições de luz: 4 de acordo com DIN
• Grau de escurecimento em condições de sombra: 9 - 13 de acordo com DIN
• Atraso comutação (claro / escuro): 1/10000
• Atraso comutação (escuro / claro): 0,1 - 0,8
• Proteção UV / IR: cheia
• Temperatura de trabalho: -10° C a + 65° C
• Campo de visão: 92,5 x 42,5mm
• Dimensões do ltro: 110 x 90 x 9mm
• Sensibilidade: regulação suave
• Peso: 0,98 kg

• Apropriado para todos os trabalhos de soldadura.

• EN175 (Especica os requisitos de segurança e métodos de teste relacionados ao equipamento de proteção ocular
e facial usado para soldagem e técnicas associadas).
• EN379 (Especica os requisitos relacionados aos ltros de soldagem que mudam automaticamente seu fator de
transmissão no visível para um valor mais baixo quando um arco de solda é inamado).
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