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Professzionális minőségű 
hegesztősisak 

 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK – HASZNÁLAT ELŐTT 

OLVASSA EL! 
 

 

 
 

VIGYÁZAT 
A használat előtt olvassa el, majd kövesse az utasításokat 

 

 
 

 

Az automatikusan sötétedő hegesztősisakok a szem és arc védelmét szolgálják a szikrák, 
fröcskölés és káros sugárzás ellen normál körülmények mellett. Az automatikusan sötétedő szűrő 
hegesztőívgyújtáskor automatikusan világos állapotból sötét állapotba vált, majd a hegesztés leálltát 
követően visszavált világos állapotra. 
 
Az automatikusan sötétedő hegesztősisak gyárilag össze van szerelve. A használatot 
megelőzően azonban be kell állítani, hogy megfelelően igazodjon a felhasználóhoz. 
Ellenőrizze az akkumulátor felületét és érintkezőit, majd szükség esetén tisztítsa meg 
őket. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor hibátlan állapotban van-e, illetve hogy 
megfelelően be van-e helyezve. Állítsa be a késleltetési időt, érzékenységet és sötétítési 
értéket az alkalmazásnak megfelelően. 
 
A sisakot száraz, hűvős és sötét helyen tárolja, valamint hosszabb tárolás esetén ne 
feledje eltávolítani az akkumulátort. 
 

 

 
 

VIGYÁZAT 
 

 
 

 

 Ez az automatikusan sötétedő hegesztősisak nem alkalmas lézerhegesztéshez. 

 Soha ne helyezze ezt a sisakot és automatikusan sötétedő szűrőt forró felületre. 

 Soha ne nyissa fel vagy módosítsa az automatikusan sötétedő szűrőt. 

 Az automatikusan sötétedő hegesztősisak nem nyújt védelmet komoly ütközésveszélyek esetén. 

 Ez a sisak nem nyújt védelmet a robbanóeszközök vagy korrodáló folyadékok ellen. 

 Ne végezzen módosításokat a szűrőn vagy a sisakon, kivéve, ha a jelen kézikönyv másképp 
rendelkezik. 

 Ne használjon a jelen kézikönyvben feltüntetettől eltérő pótalkatrészeket. Nem engedélyezett 
módosítások és pótalkatrészek érvénytelenítik a garanciát, valamint személyi sérülésnek tehetik ki 
az eszköz kezelőjét. 

 Ha a sisak nem sötétedik el ívgyújtáskor, azonnal hagyja abba a hegesztést, és forduljon a 
munkafelügyelőjéhez vagy forgalmazójához. 

 Ne merítse vízbe a szűrőt. 

 Soha ne használjon oldószereket a szűrőrácson vagy a sisak alkotóelemein. 

 Kizárólag az alábbi hőmérsékleteken használja: –5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F). 

 Tárolási hőmérséklet: –20 °C ~ +70 °C (–4 °F ~ 158 °F). Amennyiben hosszabb ideig nem 
használják, a sisakot száraz, hűvős és sötét helyen kell tárolni. 

 Védje a szűrőt folyadékkal és szennyeződéssel való érintkezéstől. 

 Rendszeresen tisztítsa meg a szűrő felületét; ne használjon erős ápolószereket. Mindig tartsa az 
érzékelőket és napelemeket tisztán egy szöszmentes zsebkendő segítségével. 

 Rendszeresen cserélje le a törött / megkarcolt / lepattogzott első védőlencsét. 

 Bizonyos körülmények között a viselő bőrével érintkező anyagok allergiás reakciókat válthatnak ki. 

 Az ADF csak abban az esetben használható, ha belső védőlencsével alkalmazzák. 

 A nagy sebességű részecskék elleni biztonsági szemüvegek átadhatják az ütést, ha normál 
látásjavító szemüveg fölött viselik őket, ezáltal a viselő számára kockázatot jelentenek. 

 Edzett ásványi szűrőüveg csak abban az esetben használható, ha az megfelelő hátsó résszel van 
ellátva. 

 Ha az F vagy B szimbólum a szemlencse és a keret esetében nem egyezik, akkor az alsóbb 
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szintet kell a teljes szemvédőhöz hozzárendelni. 

 Ha az ütésre vonatkozó betűt „T” betű követi, nagy sebességű részecskék elleni védelemként 
használhatja szélsőséges hőmérséklet mellett. Ha az ütésre vonatkozó betűt nem követi „T” betű, a 
szemvédőt kizárólag szobahőmérséklet mellett, nagy sebességű részecskék elleni védelemként 
használhatja. 
 

 

 
 

VIGYÁZAT 
Súlyos személyi sérülés léphet fel, ha a felhasználó nem követi a fent ismertetett 

figyelmeztetéseket és/vagy nem követi a kezelési utasításokat. 
 

 

 
 

 
 

GYAKORI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK 

 Szabálytalan sötétítés tompítása 
A fejrészt egyenetlenül állították be, és egyenletlen a távolság a szem és a szűrőlencse között 
(állítsa alaphelyzetbe a fejrészt a szűrővel kapcsolatos eltérés csökkentése érdekében). 
 
 

 Az automatikusan sötétedő szűrő nem sötétedik el vagy villódzik 
1. Az első védőlencse beszennyeződött vagy sérült (cserélje ki a védőlencsét). 
2. Az érzékelők beszennyeződtek (tisztítsa meg az érzékelők felületét). 
3. A hegesztőáram nagyon alacsony (állítsa be magasabbra az érzékenységi szintet). 
4. Ellenőrizze az akkumulátort, és nézze meg, hogy hibátlan állapotban van-e, illetve hogy 
megfelelően be van-e helyezve. Ellenőrizze az akkumulátor felületét és érintkezőit is, majd 
szükség esetén tisztítsa meg őket. Tekintse meg „AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE” című 
részt a(z) 2. oldalon. 
 
 

 Lassú válasz 
Az üzemi hőmérséklet nagyon alacsony (ne használja –5 °C vagy 23 °F alatti hőmérséklet mellett). 
 
 

 Gyenge látási viszonyok 
1. Az első/oldalsó védőlencse és/vagy a szűrő beszennyeződött (cserélje le a lencsét). 
Gyenge környezeti fény. 
Helytelenül megadott sötétítési érték (Állítsa alaphelyzetbe a sötétítési értéket). 
Ellenőrizze, hogy levette-e a fóliát az első védőlencséről. 
 
 

 Hegesztősisak csúszkálása 
A fejrész nincs megfelelően beállítva (újból állítsa be a fejrészt). 
 

 

 
 

VIGYÁZAT 
A felhasználónak azonnal fel kell függesztenie az automatikusan sötétedő 

hegesztősisak használatát, ha a fent említett problémák nem szüntethetők meg. 
Forduljon a forgalmazóhoz. 

 

 

 
 

 
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
FIGYELEM! A sisak hegesztéshez való viselése előtt, ügyeljen rá, hogy elolvassa és megértse a biztonsági 

utasításokat. 
 

 

 AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE 
Csúsztassa ki az akkumulátor fedelét a külső 
vezérlőtokból, helyezze be megfelelően (lásd az 1. ábrát). 
Az akkumulátor behelyezését követően ne feledje el 
visszahelyezni a fedelet. 
 
 

 DIGITÁLIS ÉRINTŐKÉPERNYŐ AKTIVÁLÁSA 
Ez az automatikusan sötétedő szűrő automatikusan 
bekapcsol az ív begyulladásakor. 
 

 
 

1. ábra     

Ellenőrizze, hogy 
az akkumulátor 
pozitív (+) oldala 
néz-e felfelé. 
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1. opció: Nyomja meg röviden a „DISPLAY” (Megjelenítés) 
gombot (lásd a 2a. ábrát) a digitális képernyő 
aktiválásához. 5 másodperc múlva automatikusan 
készenléti üzemmódra vált. Ismét nyomja meg röviden a 
„DISPLAY” (Megjelenítés) gombot a képernyő újbóli 
aktiválásához. A korábbi beállítások megmaradnak. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

3. ábra 
 
 

2. opció: Nyomja meg hosszan a külső vezérlőtokon lévő „GRIND” (Csiszolás) gombot 3 
másodpercig; ezzel is aktiválható a digitális képernyő (lásd a 2b ábrát). 5 másodperc múlva a 
képernyő automatikusan készenléti üzemmódra vált. 
 
 

 AKKUMULÁTOR VISSZAJELZŐ 

Ezt az ADF patront napelem és 2 db CR2450 lítium akkumulátor működteti. A „  ” szimbólum az 
akkumulátor aktuális állapotát mutatja. Az akkumulátorok töltöttségét négy darab szintet jelző 
szimbólum jelzi (lásd a 3. ábrát). A következő szimbólum megjelenésekor, időben helyezzen be új 

akkumulátorokat: „    ”. 
 

 

 AZ OPCIÓ KIVÁLASZTOTT ÁLLAPOTA 
A kiválasztott opciónál egy sárga kiemelő lesz látható. 
 

 

 CSISZOLÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA 
1. opció: Érintse meg a kijelzőn lévő „GRIND” (Csiszolás) gombot a csiszolási módra váltáshoz 
(lásd 4-A). A „GRIND” (Csiszolás) gomb újbóli megérintésével visszatérhet a korábbi módhoz. 
 
 

2. opció: A hegesztési/vágási munkát követően nyomja meg hosszan a külső vezérlőtokon lévő 
„GRIND” (Csiszolás) gombot 3 másodpercig (lásd a 2b. ábrát); az automatikusan sötétedő szűrő 
csiszolási módra vált. 5 másodperc múlva a képernyő automatikusan készenléti üzemmódra vált. 
Nyomja meg hosszan ismét a „GRIND” (Csiszolás) gombot 3 másodpercig; ezzel visszaáll a 
korábbi mód. 
 

 

Csiszolási módban a sötétítő lencse árnyékolásának állandó értéke 4 (lásd a 4-B ábrát), továbbá az 
érzékenység és a késleltetés nem állítható be. A csiszolási jelző 3 másodpercenként villog 
csiszolási módban (lásd a 2a. ábrát). A hegesztési/vágási munka újrakezdése előtt ellenőrizze, hogy 
az automatikusan sötétedő szűrő visszaállt-e hegesztési/vágási módra. 
 

4. ábra 
 

 VÁLTOZTATHATÓ ÁRNYÉKOLÁSVEZÉRLÉS 
 

Érintse meg a kijelzőn lévő „SHADE” (Árnyékolás) lehetőséget a sötétítési érték beállításához 
(lásd 5a-A ábrát), érintse meg újra a „SHADE” (Árnyékolás) lehetőséget az 5–9-es és a 9–13-as 

2b. ábra 

2a. ábra 
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árnyékolás közti váltáshoz, érintse meg a „  ” és „  ” elemet a sötétítő lencse kiválasztásához. 
Válassza ki a hegesztéshez/vágáshoz megfelelő sötétítési értéket az alábbi „Útmutató táblázat 
árnyékoláshoz” rész alapján. Az egyes módokhoz az alábbi árnyékolási tartományok tartoznak: 
 
 

 
Vágási mód − 5-ös ~ 9-es árnyékolás (lásd az 5a-B ábrát) 

 
5a. ábra 

 

Hegesztési mód − 9-es ~ 13-as árnyékolás (lásd a 5b-C ábrát) 

 
5b. ábra 

 

Csiszolási mód − Kizárólag 4-es árnyékolás (lásd a 4. ábrát) 
 

 ÉRZÉKENYSÉGVEZÉRLÉS 
Érintse meg a kijelzőn lévő „SENSI.” (Érzékenység) lehetőséget az érzékenység beállításához (lásd 
a 6-A ábrát), érintse meg a „  ” és „  ” elemet a lencse különböző hegesztési folyamatok 
ívfényére való érzékenységének növeléséhez vagy csökkentéséhez. Az 5–10-es érzékenységi 
beállítás számít a normál beállításnak mindennapi használat esetében. Az egyes módokhoz az 
alábbi érzékenységi tartományok tartoznak: 
 
 

Hegesztési mód (5-ös ~ 9-es árnyékolás) / Vágási mód (9-es ~ 13-as árnyékolás) − 
Érzékenység: 0-s ~ 10-es (lásd a 6. ábrát) 

 
6. ábra 

Csiszolási mód − Nincs érzékenységi beállítás 
 
 

Az optimális teljesítmény egyszerű szabályaként javasoljuk, hogy először maximumra állítsa az 
érzékenységet, majd fokozatosan csökkentse azt, amíg a szűrő csak a hegesztőívre reagál, a 
környezeti fényviszonyokra pedig nem (pl. közvetlen napfény, intenzív mesterséges fény, 
szomszédos hegesztők ívei stb.). 
 
 

 KÉSLELTETÉSVEZÉRLÉS 
Érintse meg a kijelzőn lévő „DELAY” (Késleltetés) lehetőséget a késleltetési idő beállításához (lásd 
a 7-A ábrát), érintse meg a „  ” és „  ” elemet a lencse hegesztést vagy vágást követő világos 
állapotra való váltási idejének beállításához. Az egyes módokhoz az alábbi késleltetési tartományok 
tartoznak: 
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Hegesztési mód (5-ös ~ 9-es árnyékolás) / Vágási mód (9-es ~ 13-as árnyékolás) − 
Késleltetés: 0-s ~ 10-es (lásd a 7. ábrát) 

 
7. ábra 

 

Csiszolási mód − Nincs késleltetési beállítás 
 

A késleltetés különösen hasznos a nagyobb áramerősségű alkalmazásoknál jelen lévő fényes 
utósugarak esetében, ahol a megolvadt ömledék a hegesztést követően egy ideig fényes marad. A 
lencse késleltetésvezérlése gombok segítségével állítsa be a késleltetést 0 és 10 közötti értékre 
(0,1–1,0 mp). Amikor a hegesztés leáll, a nézőüveg automatikusan visszavált sötétről világosra, de 
egy előrebeállított késleltetés ellensúlyozza a munkadarab esetleges fényes utánizzását. A 
késleltetési idő 
/válasz 0-ról 10-es szintre állítható. Javasoljuk, hogy használjon rövidebb késleltetést 
ponthegesztési alkalmazások esetén, illetve hosszú késleltetést nagyobb áramerősség melletti 
alkalmazások esetén. A hosszabb késleltetések alacsony áramerősségű TIG-hegesztéshez és TIG 
/ MIG / MAG impulzushoz is használhatók. 
 
 

 MEMÓRIABEÁLLÍTÁS 
Az automatikusan sötétedő szűrővel elmenthetők memóriabeállításként az előre meghatározott 
paraméterek. A felhasználók szükség esetén bármikor kivehetik a beállított memóriát. A rendszer 
legfeljebb 8 paramétersort képes elmenteni. Példaként vegyük az 1. memóriát; a részletes lépések 
a következők: 

1. lépés: Érintse meg a kijelzőn lévő „MEMORY” (Memória) lehetőséget, állítsa be „1”-re a „  ” 
és „  ” elemek megérintésével (lásd a 8a-A ábrát). 
2. lépés: Állítsa be a sötétítési értéket, érzékenységet és késleltetést a „  ” és „  ” elemen 
keresztül. 
3. lépés: Miután az összes beállítást elvégezte, érintse meg a „SET” (Beállítás) lehetőséget a 
mentéshez (lásd a 8b-A ábrát), a „MEMORY” (MEMÓRIA) szó mögött látható „1”-es (lásd a 8b-
B ábrát) villogni fog, ami azt jelzi, hogy a rendszer elmentette az előbb megadott paramétereket, 
illetve hogy „1”-es beállításként mentette el őket. 
4. lépés: A MEMORY 2 (2. MEMÓRIA) és a MEMORY 8 (8. MEMÓRIA) közti memóriák is így 
állíthatók be. A felhasználók a MEMORY (MEMÓRIA) beállítást először a „MEMORY” 
(MEMÓRIA) szó megérintésével hívhatják elő, majd pedig bizonyos beállítások kiválasztásával 
a „  ” és „  ” elemen keresztül.  

 
8a. ábra 
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8b. ábra 

 

 A SISAK RÖGZÍTÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA 

 A fejpánt teljes kerületét a fejrész hátoldalán található 
marokcsavar elforgatásával lehet növelni vagy csökkenteni. (Lásd 
„Y” beállítást a 9. ábrán). Ez a sisak viselése közben is 
elvégezhető, és lehetővé teszi, hogy pont a megfelelő nyomást 
állítsa be, amely a sisakot határozottan a fejen tartja anélkül, hogy 
az szoros lenne. 

 Ha a fejpánt túl magasra vagy túl alacsonyra csúszik a fején, 
állítsa be a fején áthaladó szíjat. Ehhez engedje ki a pánt végét a 
rögzítőcsap pántlyukból való kitolásával. Csúsztassa a pánt két 
részét szükség szerint nagyobb vagy kisebb szélességűre, majd 
nyomja a rögzítőcsapot a legközelebbi lyukon keresztül. (Lásd 
„W” beállítást a 9. ábrán).  

9. ábra 
 

 Az első és hátsó pántok automatikusan a fejformához igazítják magukat, a puha párnák pedig 
tökéletesen illeszkednek a fej hátsó részéhez, ezáltal nagyobb kényelmet biztosítanak (lásd a 10a. 
képet). Ellenőrizze a fejpánt illeszkedését úgy, hogy felemeli, és lezárja a sisakot párszor, miközben 
viseli azt. Ha a fejpánt megdöntéskor elmozdul, állítsa be újra, amíg stabil nem lesz. 
 
• A SISAK ÉS AZ ARC KÖZÖTTI TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA 
1. lépés: Nyomja le hosszan mindkét oldalon a „LOCK” (rögzítő) reteszt (lásd a 10b ábrát), és az 
előre- és hátracsúsztatható lesz. 
2. lépés: Lazítsa meg a „LOCK” (rögzítő) reteszt, majd hagyja, hogy a nyílásokba pattanjon. 
Ellenőrizze, hogy a lencsék és a szemek közti távolság egyforma-e; kerülje el az egyenetlen 
sötétítést. 
 

 LÁTÓSZÖG 
POZÍCIÓJÁNAK 
BEÁLLÍTÁSA 
A dönthető beállítás a 
sisak jobb oldalán 
található. Lazítsa meg 
a fejrész jobb oldalán 
található 
marokcsavart, majd 
állítsa a kart előre vagy 
hátra a helyes 
pozícióba. Húzza meg 
újra a fejrész jobb 
oldalán található 
marokcsavart (lásd 
a 10c. ábrát). 
  

FELSŐ 
RÉSZ 

10c. ábra 

10b. ábra 

10a. ábra 
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Tanúsítvány és ellenőrzőcímkék 
A SENTINEL™ A50 hegesztőszűrőket az alábbi értesítési szerv teszteli a szem védelme szempontjából: DIN CERTCO 
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, D-12103 Berlin, értesítési szerv száma: 0196 – jóváhagy és 
folyamatos minőségi rendszert biztosít az Európai Bizottság, a német munkaügyi minisztérium és a tartományok központi 
irodájának szabályozása mellett. 
A héj és az automatikusan sötétedő szűrő megfelelő jelölést kapnak. A szem- és arcvédelemre vonatkozó besorolása az 
EN379, EN175, EN166 szabványoknak felel meg. 

 
Ezáltal az alábbi jelöléseket használhatjuk: 

 

 
 

Európai megfelelőségi jelzés. 
Ez megerősíti, hogy a termék megfelel a 89/686/EGK 

irányelv követelményeinek 

EN 175 
 
Feladó címe: 
DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstr. 56 , 
D-12103 Berlin 

 
ADF jelölés magyarázata: 

4/5-9/9-13 TM 1/1/1/2/379 
 
4 - Világos állapot száma 
5–9 - Világosabb sötét állapot száma 
9–13 - Sötétebb állapot száma 
TM - A gyártó azonosítója 
1 - Optikai osztály 
1 - Fényosztály diffúziója 
1 - Fényátbocsátási osztály változása 
2 - Fényátbocsátási osztály szögfüggése 
379 - Szabvány száma 

 
 
 

KARBANTARTÁS 
 
 

 

 AZ ELSŐ VÉDŐLENCSE CSERÉJE 
Cserélje le az első védőlencsét, ha az megsérült. Nyomja meg a félkör gombot a csiszolásvezérlő 
külső oldalán (lásd a 11a. ábrát), távolítsa el óvatosan az első védőlencsét. Az új első védőlencse 
behelyezésekor az összeszerelést oldalról kezdje a Csiszolás gomb kihagyásával (lásd a 11b. 
ábrát), majd pattintsa a lencsét a gomb felőli oldalra. 
 

 AZ OLDALSÓ VÉDŐLENCSE CSERÉJE 
Cserélje le az oldalsó védőlencsét, ha az megsérült. Dugja a körmét a patron nézőüvegének vájata 
alá, majd feszítse fel a lencsét, amíg ki nem jön a patron nézőüvegének szélein. 
 

 AZ AUTOMATIKUSAN SÖTÉTEDŐ SZŰRŐ CSERÉJE 
Tolja felfelé az ADF két oldalán elhelyezkedő reteszeket; ezt követően az ADF eltávolítható a héjról 
(lásd a 12a. ábrát). Az új ADF összeszerelésekor helyezze az ADF-t a héjba, a rögzítéshez nyomja 
lefelé a reteszeket. (lásd a 12b. ábrát). 
 

 TISZTÍTÁS 
Törölje le a sisakot egy puha kendővel. Rendszeresen törölje le a patron felületét. Ne használjon 
erős ápolószereket. Tisztítsa meg az érzékelőket és a napelemeket denaturált szeszes tiszta 
ronggyal, majd törölje szárazra őket egy szöszmentes ronggyal. 
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MŰSZAKI ADATOK 
 
 

 

Optikai osztály: 1 / 1 / 1 / 2 

Nézőüveg területe:  100 x 60 mm (3,94" x 2,36") 

Ívérzékelő:  4 

Világos állapot:  DIN 4 

Csiszolási állapot:  DIN 4 

Vágási mód:  Árnyékolás 5-től 9-ig 

Hegesztési mód:  Árnyékolás 9-től 13-ig 

Árnyékolásvezérlés:  Belső, változtatható árnyékolás, digitális érintésvezérlés 

Áramellátás be/ki: AUTOMATIKUSAN BE/KI 

Érzékenységvezérlés:  Alacsony — magas, digitális érintésvezérlés 

UV/infravörös sugarak elleni védelem:  Legfeljebb DIN13-as állandó árnyékolásig 

Tápellátás: Napelem. Cserélhető elem 
2 db CR2450 lítium akkumulátor 

Kapcsolási idő:  1/25 000 mp. (világosról sötétre) 

Oxigén-égőgázas lánghegesztés Igen 

Oxigénes vágás  Igen 

Csiszolás: Igen 

Késleltetés (sötéttől világosig) 0,1 ~ 1,0 mp; digitális érintésvezérlés 

Alacsony áramerősségű TIG-
besorolás: 

≥ 2 amper (DC); ≥ 2 amper (AC) 

Üzemi hőmérséklet: –5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F) 

Tárolási hőmérséklet.: –20 °C ~ +70 °C (–4 °F ~ 158 °F) 

A sisak anyaga: Nagy ütéssel szembeni ellenállást nyújtó nejlon 

Alkalmazási terület: Bevont elektródás ívhegesztés (SMAW); TIG DC&AC; 
TIG Pulse DC; TIG Pulse AC; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG 
Pulse; plazmaíves vágás (PAC); plazmaíves hegesztés 
(PAW); levegős széníves vágás (CAC-A); oxigén-
égőgázas lánghegesztés (OFW); oxigénes vágás (OC); 
csiszolás 

Jóváhagyta: DINplus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1, CSA 
Z94.3, AS/NZS 1338.1 

 
  

11a. ábra 11b. ábra 12a. ábra 12b. ábra 
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ÚTMUTATÓ TÁBLÁZAT ÁRNYÉKOLÁSHOZ 
 
 

 

ÚTMUTATÓ SÖTÉTÍTÉSI ÉRTÉKEKHEZ 
 

ÜZEMELTETÉS ELEKTRÓDA MÉRETE: 
1/32 hüvelyk (mm) 

ÍVÁRAM (A) MINIMÁLIS 
VÉDŐÁRNYÉ
KOLÁS 

JAVASOLT
(1)

 
SÖTÉTÍTÉSI 
ÉRTÉK 
(KÉNYELEM) 

Fedett fémíves 
hegesztés 

Kevesebb mint 3 (2,5) 
3–5 (2,5–4)  
5–8 (4–6,4) 
Több mint 8 (6,4) 

Kevesebb mint 60 
60-160 
160-250 
250-550 

7 
8 
10 
11 

— 
10 
12 
14 

Védőgázas 
fogyóelektródás 
ívhegesztés és 
porbeles ívhegesztés 

 Kevesebb mint 60 
60-160 
160-250 
250-500 

7 
10 
10 
10 

— 
11 
12 
14 

Védőgázas 
volfrámelektródás 
ívhegesztés 

 Kevesebb mint 50 
50-150 
150-500 

8 
8 
10 

10 
12 
14 

Levegős széníves 
Ívvágás 

(Könnyű) 
(Nehéz) 

Kevesebb mint 500 
500-1000 

10 
11 

12 
14 

Plazmaíves 
hegesztés 

 Kevesebb mint 20 
20-100 
100-400 
400-800 

6 
8 
10 
11 

6-tól 8-ig 
10 
12 
14 

Plazmaíves vágás (Könnyű)
(2) 

(Közepes)
(2)

 
(Nehéz)

(2)
 

Kevesebb mint 300 
300-400 
400-800 

8 
9 
10 

8 
12 
14 

Pisztolyos 
keményforrasztás 

 
– – 3-tól 4-ig 

Pisztolyos forrasztás  – – 2 

Széníves vágás  – – 14 

LEMEZVASTAGSÁG 

 hüvelyk mm   

Gázhegesztés 
Könnyű 
Közepes 
Nehéz 

 
1/8 alatt 
1/8-tól 1/2-ig 
1/2 fölött 

 
3,2 alatt 
3,2-től 12,7-ig 
12,7 fölött 

  
4 vagy 5 
5 vagy 6 
6 vagy 8 

Oxigénes vágás 
Könnyű 
Közepes 
Nehéz 

 
1 alatt 
1-től 6-ig 
6 fölött 

 
25 alatt 
25-től 150-ig 
150 fölött 

  
3 vagy 4 
4 vagy 5 
5 vagy 6 

 

(1) A gyakorlatban kialakult szabály a következő: kezdje egy túlságosan sötét árnyékolással, majd váltson egy világosabbra, amely segítségével 
eléggé látja a hegesztési zónát, és nem kell a minimum értéket választania. Az oxigén-égőgázas lánghegesztéskor vagy vágáskor, amikor a 
pisztoly nagyon sárga fényt hoz létre, javasolt szűrőlencse használata, amely elnyeli a (spektrum) művelet látható fényét, a sárga vagy 
nátriumvonalat 
(2) Ezek az értékek azon esetekre vonatkoznak, amikor az ív tisztán látható. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a világosabb szűrők akkor 
használhatók, amikor az ívet a munkadarab eltakarja. 

Az ANSI Z49.1-2005 által biztosított adatok 
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ALKATRÉSZJEGYZÉK ÉS EGYSÉGEK 
 

 

 
Alkatrészjegyzék 

ELEM LEÍRÁS CIKKSZÁM 

1 Első védőlencse, világos 0700 000 802 

1 Első védőlencse, narancssárga 0700 000 803 

2 Sentinel sisakhéj 0700 000 804 

3 Automatikusan sötétedő szűrő (2 db CR2450 lítium 
akkumulátorral) 

0700 000 806 

4 2 db CR2450 lítium akkumulátor 0700 000 807 

5 Oldalsó védőlencse (100 x 64 mm) 0700 000 808 

6 Fejrész egység (izzadtság elleni pántokkal) 0700 000 809 

7 Elülső pánt izzadtság ellen 0700 000 810 

8 Fejrész 0700 000 811 

9 Hátsó pánt izzadtság ellen 0700 000 812 
 



 

 
 

ESAB AB 
 
Lindholmsallén 9 
Box 8004 
402 77 Göteborg 
Svédország 


