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Vizor 4000 Professional
/ Przyłbica spawalnicza z funkcją automatycznej regulacji
stopnia przyciemnienia

/ Nowa przyłbica Vizor 4000 Professional to doskonała ochrona dla spawacza sprawiająca, że wykonywanie każdej pracy
spawalniczej, niezależnie od pozycji, jest jeszcze bezpieczniejsze, wydajniejsze, dokładniejsze i wygodniejsze. Wyjątkową
nowością w tym modelu jest możliwość wyboru między automatycznym i ręcznym trybem pracy. W trybie automatycznym
następuje automatyczne ustawienie stopnia przyciemnienia w zakresie od SL (Shade Level) 5 do SL 13. Dodatkowy czujnik
jasności mierzy intensywność światła emitowanego przez łuk spawalniczy i zapewnia optymalną widoczność spoiny.

1
6
7

2

3

4

5

1

Suwak czujnika: do zmiany kąta rejestracji światła otoczenia z 80° na
60°

2

Tryb Auto: adaptacyjna regulacja stopnia przyciemnienia automatycznie ustawia odpowiedni stopień przyciemnienia w zakresie od SL 5 do
SL 13

3

Tryb szlifowania: w tym trybie kaseta jest nieaktywna i pozostaje
w stanie rozjaśnienia (stopień przyciemnienia 4)
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Zakresy stopni przyciemnienia: SL 5–9 i SL 9–13
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Regulator czułości: dostosowuje czułość czujników do warunków
otoczenia i własnych preferencji
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Wyświetlacz odwzorowujący rzeczywiste barwy: najlepszy widok na
spoinę dzięki zastosowaniu filtra odwzorowującego rzeczywiste barwy

7

Soft Delay: wywołuje płynne otwarcie kasety z przejściem od ściemnienia do rozjaśnienia z nową funkcją przyciemniania

Możliwości rozbudowy
/ Do urządzenia Vizor 4000 dostępna jest cała paleta
rozszerzeń, umożliwiających idealne sprostanie wymogom danego spawacza:
/ Aparat nadmuchowy z filtrem
(dostępny także w zestawie z przyłbicą)
/ Zestaw przyłbicy przemysłowej
/ Regulacja ostrości widzenia w dioptriach
/ Opaska chroniąca kark i głowę (skórzana)

Dane techniczne
Stopnie przyciemnienia
Klasy optyczne
Masa całkowita
Czas przełączania
(ściemniania)
Normy
Wielkość osłony

Napięcie zasilające

4/5–9 lub 4/9–13
1/1/1/1
500 g
0,170 ms w temperaturze pokojowej
0,110 ms w temperaturze 55°C
CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC,
zgodność z CSA Z94.3
90 × 110 × 7 mm / 3,55 × 4,33 × 0,28“
50 × 100 mm / 1,97 × 3,94“ (pole
widzenia)
Ogniwa solarne
2 wymienne baterie litowe 3 V (CR2032)

/ Vizor 4000 Air/3 Professional — zestaw ochrony dróg
oddechowych z przyłbicą i filtrem nadmuchu
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DZIAŁAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY JEDNĄ PASJĘ: PRZESUWAMY GRANICE MOŻLIWOŚCI.
/ Nieważne, czy chodzi o spawalnictwo, fotowoltaikę, czy technologię ładowania akumulatorów — nasz cel jest jasno określony: być liderem w
dziedzinie innowacyjności. Razem z 3700 pracownikami na całym świecie przesuwamy granice możliwości, czego dowodem jest ponad 800
przyznanych patentów. Tam, gdzie inni stawiają małe kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. Jak zawsze. Odpowiedzialne obchodzenie się z naszymi
zasobami jest podstawą działalności naszej firmy.
Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.com
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42,0510,0197
Vizor 4000 Professional
42,0510,0199
Vizor 4000 Air/3 Professional
42,0510,0196	Zestaw do modyfikacji Vizor 4000 Air/3 Professional
42,0510,0024
Szybka nakładana (5 szt. w zestawie)
42,0510,0092	Wewnętrzna szybka nakładana (5 szt. w zestawie)

Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone.
Wszystkie dane pomimo starannego opracowania są bez gwarancji i są wyłączone od odpowiedzialności. Prawo autorskie © 2011 Fronius™. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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