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VIZOR 4000 PROFESSIONAL
/ Svařovací kukla s automatickou regulací stupně zatmavení

/ Nová kukla Vizor 4000 představuje pro svářeče perfektní ochranu a zajišťuje, že všechny svářečské práce, nezávisle na
tom, v jaké poloze svařování probíhá, jsou ještě bezpečnější, efektivnější, přesnější a pohodlnější. Zvláštní novinkou
u tohoto modelu je možnost volby mezi automatickým a manuálním provozním režimem. V automatickém režimu se
vhodný stupeň ochrany nastavuje automaticky v rozmezí od SL5 do SL 13 (SL = Shade Level). Intenzitu oblouku přitom
měří přídavný senzor jasu, který nabízí optimální viditelnost svarového spoje.
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Posuvný přepínač senzoru: Slouží ke změně úhlu záběru okolního
světla v rozmezí od 80° do 60°°
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Auto mód: Adaptivní regulace stupně ochrany nastavuje automaticky
vhodný stupeň ochrany v rozsahu SL 5 až SL 13
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Mód broušení: V tomto režimu je kazeta deaktivovaná a zůstává
v rozjasněném stavu (stupeň ochrany 4)
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Rozsahy stupně ochrany: SL 5-9 a SL 9-13
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Regulátor citlivosti: Přizpůsobuje citlivost senzorů okolním podmínkám
a vlastním potřebám
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Displej s věrným podáním barev: Lepší viditelnost svarového spoje
umožněná barvy nezkreslujícím filtrem
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Soft Delay: Nová stmívací funkce, která volitelně zajišťuje plynulé
otevření kazety od tmavého do jasného stavu
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MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ
/ Kukla Vizor 4000 nabízí řadu možností přizpůsobení,
aby tak dokonale odpovídala požadavkům svářeče:
/ Filtrační jednotka
(je k dispozici také v sadě s kuklou)
/ Sada pro upevnění na stavební přilbu
/ Vyrovnání dioptrií
/ Ochrana krku a hlavy (vyrobená z kůže)

OBJEDNACÍ ČÍSLA
Vizor 4000 Professional
Vizor 4000 Air/3 Professional
Vizor 4000 Air/3 Professional přestavba
Vnější předsazené sklo (sada 5ks)
Vnitřní sklo (sada 5ks)

TECHNICKÉ ÚDAJE
Stupně ochrany
Optické třídy
Celková hmotnost
Přepínací doba (od světlého
k tmavému)
Normy
Velikost kazety
Napájení

4/5-9 a 4/9-13
1/1/1/1
500 g
0.170 ms při pokojové teplotě
0.110 ms při 55°C
CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC,
v souladu s CSA Z94.3
90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
50 x 100 mm / 1.97 x 3.94" (zorné pole)
Solární články
2 x 3V výměnné Li-baterie (CR2032)

/ Vizor 4000 Air/3 Professional – ochrana dechu s kuklou
a filtrační jednotlou
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MÁME TŘI DIVIZE A JEDNU SPOLEČNOU VÁŠEŇ: POSOUVAT HRANICE MOŽNÉHO.
/ Ať už se jedná o svařovací techniku, fotovoltaiku nebo techniku nabíjení akumulátorů − náš požadavek je jasně definován: Být inovační jedničkou.
Se zhruba 3 000 zaměstnanci na celém světě posouváme hranice možného. Důkazem je více než 1 000 udělených patentů. Zatímco ostatní se vyvíjejí
krok za krokem, my děláme vývojové skoky. Již od začátku. Základem naší firemní strategie je zodpovědné využití našich zdrojů.
Další informace ke každému výrobku Fronius a o našich prodejních partnerech a reprezentantech po celém světě naleznete na adrese www.fronius.com
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