
Visok optični razred ADF z vmesnikom barvnega zaslona 

na dotik

Zaradi večletnih izkušenj s področja varjenja se dobro 
zavedamo, kaj mora vaša varilna maska vključevati: 
nujno je udobje, velike leče in tehnologija 
naslednje generacije. Vsako posebno opravilo 
zahteva posebno opremo za uspešno opravljeno 
delo, zaradi česar najboljši strokovnjaki uporabljajo 
maske SENTINEL™.

maska SENTINEL™
primerna za VARJENJE ali BRUŠENJE

 Revolucionarna oblika zunanje školjke. Ohišje, 
izjemno odporno proti udarcem.

 Naglavna zaščita Halo™. Ergonomična, 
brezstopenjsko nastavljiva 5-točkovna naglavna 
zaščita zagotavlja izjemno udobje in namestitev. 
Nizek profil in osrednja točka vrtišča omogočata 
maksimalen odmik od glave, ko se čelada nahaja 
v zgornjem položaju. 

 100 x 60mm 1/1/1/2 – 5-13 ADF 

 Zunanji gumb za način brušenje. Način brušenje z 
zatemnitvijo stopnje 3

 Nadzorna plošča z barvnim zaslonom na dotik 

Za dodatne informacije obiščite spletno stran 
esab.com .

SENTINEL ™ A50
Revolucionarna visoko zmogljiva varilna 
čelada s samodejno zatemnitvijo

Industrija

 Industrijska in splošna proizvodnja

SENTINEL ™  A50:  REVOLUCIONARNA 
VISOKOUČINKOVITA AUTOMATSKA. MASKA 
ZA VARJENJE

Udoben 5 točkovni pas Halo™ 

(pogled od spredaj)

Cena: 298,90 eur z DDV
245,90 eur brez DDV



Specifikacije

Dimenzije vložkov 133 x 114 x 9 mm

Vidno območje 100 x 60 mm

Zatemnitev leče DIN 5-8/9-13

Napajanje Sončne celice in povnilni akumulator. (2*CR2450 litij). 
Alarm za nizko stopnjo napolnjenosti akumulatorja.

Senzorji 4

Čas zatemnitve 1/25 000 s., svetlo–temno

Klasifikacija 1/1/1/2

Standardi DIN plus, CE, EN175, EN 379, EN166,
ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1

Teža 640 g

Informacije za naročilo

Sentinel A50 0700000800

SENTINEL ™ A50

Obrabljivi in rezervni deli

1 Prozorna sprednja leča 0700000802

1 Rumenorjava sprednja leča 0700000803

2 Zunanja školjka čelade Sentinel 0700000804

3 Samozatemnitveni filter (vključno z dvema litijevima 
baterijama CR2450) 0700000806

4 2 x litijeva baterija CR2450 0700000807

5 Notranja leča 0700000808

6 Enota naglavne zaščite (vključno s trakovi za vpijanje 
znoja) 0700000809

7 Pas za vpijanje znoja, spredaj 0700000810

8 Naglavna zaščita 0700000811

9 Pas za vpijanje znoja, zadaj 0700000812
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