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I. MIELŐTT HEGESZTENE 

A pajzs megvédi szemét és arcát a hegesztés közben keletkező szikráktól, fröcsköléstől és a káros sugárzásoktól. 

Az általános hegesztési körülmények között elő nem forduló veszélyektől nem véd (pl.: nehéz, fejre hulló tárgyak; 

robbanás; maró folyadékok). 

Megfelel a DIN, ISO, EN és az ANSI Z87.1-2010 biztonsági előírásoknak. 

Napelemmel és 2db cserélhető elemmel működik. 

Teljes védelmet biztosít az ultraviola és az infravörös sugárzással szemben (DIN 16-ig).  

A munkaanyag tisztán látható az ívgyújtás előtt és a hegesztés alatt is az automatikusan elsötétülő LCD 

látómezőnek köszönhetően. A hegesztőív kigyúlása után az érzékelők a másodperc 1/25,000 része alatt 

automatikusan elsötétítik a látómezőt. 

Minden használat előtt szükséges, hogy ellenőrizze a következőket saját biztonsága érdekében! 

 Ellenőrizze a védőlencse tisztaságát. A hegesztés előtt is tisztán kell lássa a környezetét, A 

szennyeződések gátolhatják az érzékelők működését, ill. a kilátást. Távolítsa el a védőfóliát kívülről és 

belülről is.  

 Ellenőrizze, hogy a folyadékkristályos kazetta tökéletesen a helyén van-e, és a rögzítése is megfelelő-e. 

 Ellenőrizze a védőeszköz minden főbb elemét, főleg erős karcolásokat, repedéseket keresve (fény felé 

tartva vehetők észre). Ha ilyet talál, cserélje ki a hibás elemet és csak utána dolgozzon. A repedéseken 

bejuthat az UV és az infravörös sugárzás.  

 Állítsa be a fejkosár fejpántját a megfelelő méretre. 

 Igazítsa a pajzsot a pántok segítségével a fejéhez úgy, hogy a pajzs minél közelebb kerüljön az arcához 

és minél lejjebb kerüljön a maximális védelem érdekében.  

 Állítsa be a megfelelő elsötétedési fokozatot az aktuális hegesztési feladathoz. 

 ELEMEK: A hosszú életű pajzs cserélhető Li-Mn elemmel és napelemmel működik. Ezért célszerű világos 

helyen tárolni. A napelem munka közben is töltődik a hegesztés fényével. 

 

II. A MEGFELELŐ ELSÖTÉTÍTÉS KIVÁLASZTÁSA 

Az elsötétítést a szabályozó gombbal bármikor, a munka közben is állíthatja kívülről, a fejpajzs oldalán. Az alábbi 

táblázat segít eligazodni az ismert hegesztési és plazmavágási eljárások áramerősségéhez tartozó elsötétítési 

fokozat kiválasztásában DIN 9 és DIN 13 közötti tartományban. Az alapsötétítés DIN 4.  

A túl sötét beállítás is vezethet hosszú távon látáskárosodáshoz, mivel folyamatosan erőlteti a szemét. Ha nem 

tudja megfelelő sötétségűre állítani az LCD látómezőt, ne hegesszen tovább ezzel a pajzzsal. 

Köszörülés funkció:  
A „GRIND” feliratra állítva a  

tekerőgombot a pajzs kivilágosodik,  

tökéletesen alkalmassá válik köszörülésre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. BEÁLLÍTÁSOK 

KÉSLELTETÉSI IDŐ  

A kivilágosodás késleltetési idejét belül, az LCD 

látómező fölötti jobboldali „Delay” feliratú 

tekerőgombbal állíthatja 0.2S - 0.8 között. 

A hegesztőív megszűnésével az érzékelők azonnal 

megszüntetnék az elsötétítést, de az izzó hegesztési 

varrat fénye még túl erős az emberi szemnek. Bár 

ez a fény már nem feltétlenül káros, de káprázhat 

tőle a szem, ami fárasztó. Ez ellen véd a késleltetési 

idő. Különböző hegesztési feladatok eltérő 

késleltetési időt igényelnek.  

ÉRZÉKENYSÉG 

Belül, az LCD látómező fölötti jobbról a második 

tekerőgomb „Sensitivity” felirattal. Ezzel lehet 

szabályozni az érzékenységi fokozatot „LO” – 

Alacsony és „HI” Magas között. Munka közben is állíthat rajta. 

 

 

FEJKOSÁR BEÁLLÍTÁSA 

A felső fejpánttal a fejpajzs mélységét állíthatjuk be, hogy az LCD kazetta a szemünkhöz képest megfelelő 

magasságba kerüljön. A felső fejpánt méretétnek beállítását övhöz hasonló fúratok biztosítják. Ha kétoldalt kívül 

a tekerőgombot kifele csavarjuk, akkor a fejpántot lehet egy sínben belül előre-hátra csúsztatni.  

A hátsó fejpánttal állíthatjuk a fejkosarat fejünk méretéhez. A pánton lévő gomb lenyomásával és ezzel egyidejű 

tekerésével igazíthatunk a méretén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MŰSZAKI ADATOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. MŰSZAKI ADATOK 

 

Automata betét mérete 110 x 90 x 10 mm 

LCD látómező 92 x 42 mm 

Alap sötétítés 4 DIN 

Állítható sötétítés 9 – 13 DIN 

Sötétedés szabályozható Külső tekerőgombbal, fokozatmentesen 

Reakció idő 1 /25 000 sec. 

Ívérzékelők 2 db 

Energiaforrás 2 db cserélhető Li elem (CR 2032) + napelem 

Késleltetési idő 0.2 - 0.8 sec. 

Érzékenység Fokozatmentesen állítható 

3 üzemmód Köszörülés / Hegesztés / Teszt 

Sugárzás elleni védelem Infravörös és ultraviola sugárzás 

Sisak anyaga Nylon 

Hőmérséklet-ingadozás tűrő -10 ° C és +70 ° C 

Súly 520 g 

Szabványoknak megfelel CE, ANSI, ROHS 

Garancia 1 év 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

MINŐSÉGI TANUSÍTVÁNY 

 

Az ALFAWELD Kft. által forgalmazott termék CE minősített  

Az hegesztőpajzs teljes mértékben megfelel a vonatkozó Európai és Magyar Szabványoknak, többek között 

az alábbiaknak: 

Alkalmazott szabványok: 

-DIN EN 175B 

-DIN EN 379 

-ANSI Z87.1-2010 

-MSZ EN 175B 

-MSZ EN 379 

 

                                           A gyártónál a teljes CE dokumentáció rendelkezésre áll. 
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Krajla Attila  

ügyvezető igazgató 
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