Speedglas 100

Již od roku 1981 tisíce průmyslových svářečů spoléhá každý den na své
svářečské kukly Speedglas. Představení nové svářečské kukly 3M™
Speedglas™ 100 bude přínosné pro další tisíce příležitostných svářečů, kteří
budou moci poznat výhody a vlastnosti této nové řady svářečských kukel.

Vysoká kvalita za nízkou cenu
Svářečská kukla Speedglas 100 nabízí výborný poměr kvality a ceny.
Svářečský filtr nabízí vysokou optickou kvalitu, spolehlivý přechod ze
světlého do tmavého stavu, může být použita na většinu procesů
obloukového svařování jako je svařování MMA, MIG/MAG a mnoho TIG
aplikací.
Snadno použitelná svářečská kukla Speedglas 100 je ideální „první“
samozatmívací kuklou pro příležitostné svářeče, hobby svářeče, farmáře,
pracovníky v údržbě nebo stavebnictví, kteří svařují nepravidelně, ale chtějí
dobře vidět na provedené sváry a zároveň mít náležitou ochranu.

Svářečská kazeta s pevným i variabilním stupněm zatemnění
Svářečské kukly Speedglas 100S-10 a 100S-11 mají
pouze jeden stupeň zatemnění 10 a nebo 11 se světlým
stavem kazety – stupeň 3. Svářečská kazeta Speedglas
100V má 5 stupňů nastavení podle potřeb svářeče –
stupně 8 -12 a světlý stav kazety – stupeň 3.

Technická data
SpeedglasTM 100

Svářečská kukla Speedglas 100V má také tři možnosti
nastavení citlivosti (Sensitivity): normální nastavení
používané pro většinu typů svařování (ve vnitřních i
vnějších prostorách), nastavení pro případ, že je poblíž
další pracující svářeč a nastavení pro svařování nízkým
proudem nebo obloukové svařování (např. TIG).

Kazeta 100S-10

Kazeta 100S-11

Kazeta 100V

Ochrana zraku

EN 379

EN 379

EN 379

Klasifikace

1/2/2/3

1/2/2/3

1/2/2/3

0,1 ms (+23° C)

0,1 ms (+23° C)

0,1 ms (+23° C)

Čas přepnutí světlý/tmavý stav
Zpoždění (z tmavého na světlý stav)
UV/IR ochrana
Velikost průhledu
Světlý stav (stupeň zatemnění)
Tmavý stav (stupeň zatemnění)
Životnost baterie

150 ms

200 ms

100 – 250 ms

Stupeň 12 (trvalý)

Stupeň 12 (trvalý)

Stupeň 12 (trvalý)

44 x 93 mm

44 x 93 mm

44 x 93 mm

3

3

3

10

11

8-12 (nastavitelný)

1500

1500

1500

