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Ochranné pomůcky pro Svařování

Titanium™ Series

Samostmívací svařovací kukla
Zorné pole - 59,48 cm2

TIG citlivost 5 A a nižší

Provozní režimy:
Svařování, řezání, broušení a X-Mode™
(model 9400i s integrovaným brousícím štítem)

Přepínací doba 1/20,000 s

Stupně ochrany:
Řezání: #5 - 8
Svařování: #8 -13
Senzory 4

Technická
specifikace

Hmotnost :
9400 : 567 g
9400i: 680 g

Produkt společnosti Miller Electric Mfg. Co., USA

Hliníkový tepelný štít
Chrání samostmívací kazetu
při vysokých svařovacích
proudech.
Čtyři optické senzory
Čtyři nezávislé optické senzory
poskytují vynikající odezvu
kazety při přerušení oblouku
anebo při nízkých proudech
svařování.
Čtyři provozní režimy
Svařování, řezání, broušení
a X-Mód poskytují maximální
všestrannost.
X-Mód
Zabraňuje zatmavení kazety
působením slunečního světla
před začátkem svařování a
sepnutí i při nízkých svařovacích proudech, při zakrytí
některých senzorů.

Obsahuje pokročilou technologii InfoTrack™
Automaticky sleduje a zobrazuje čas hoření oblouku
Umožňuje nastavit čas, alarm
a časovač

TitaniumTM 9400

Vylepšené digitální ovládání
umožňuje uživateli jednoduše
nastavit provozní režim
a parametry kazety.
Stříbrný skelet odráží teplo
a udržuje optimální tepelný
komfort uživatele.

Snadno odnímatelný kryt
kazety umožňuje snadnou
výměnu krycích fólií.
Hlavový kříž nabízí široké
možnosti nastavení a vylepšený držák pro lepší usazení
a komfort.

TitaniumTM 9400i
s integrovaným brousícím štítem
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Ochranné pomůcky pro Svařování

Související artikly

Weld Mask - Samostmívací svářečské brýle s ochrannou
maskou obličeje a nehořlavým krytem hlavy MI267370

PAPR Samostatná filtrační a ventilační jednotka
MI247533

Stupně zatemnění #5, #7, #9, #11 a #13
Přepínací doba 1/15,000 s
Vhodné do stísnených prostor, kam je nemožný přístup
s klasickou svařovací kuklou.

Zachytí 99,97% zplodin při svařování a částice do velikosti
0,3 μm.
Duální nastavení rychlosti vzduchu umožňuje nastavit objem
průtok vzduchu v různých pracovních podmínkách.
Nízký profil filtrační jednotky umožňuje neomezený pohyb a
nebrání v uživatelském pohodlí.

Objednací čísla
Samostmívací svařovací kukla

Katalog. číslo

Popis

Množství

Titanium

9400

MI256176

Svařovací kukla Titanium

TM

Titanium

9400i

MI256177

Svařovací kukla Titanium

TM

TM

TM

9400
9400i s integrovaným brousícím štítem

Spotřební materiál/Příslušenství

Katalog. číslo

Popis

Baterie, CR2450

MI217043

Samostmívací kazeta

MI256359

pro model 9400

MI256360

pro model 9400i

Vnější ochranná fólie

MI216326/216326B

5 ks.BAL anebo 50 ks.BAL

Vnitřní ochranná fólie

MI216327/216327B

5 ks.BAL anebo 50 ks.BAL

Hlavový kříž

MI256174
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