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ALFA
Ľahká, komfortná, efektívna
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Ochrana pri zváraní, brúsení a rezaní.
Extrémne ľahká, hmotnosť od 467 g.
Výklopný rám s ochranným filtrom a s funkciou GapView.
Extra ochrana tváre a krku.
Modely s pasívnym filtrom a samostmievacím ADF filtrom.
Komfortný hlavový kríž.
Kožená ochrana krku ako voliteľné príslušenstvo.
Možnosť integrácie dioptrickej fólie.

ZVÁRACIE MASKY ALFA

Voliteľná ochrana krku
Kožená ochrana krku a kožený podbradník môžu
byť použité s maskami Alfa aj Beta série „e“. Cvoky
umožňujú rýchle a ľahké pripevnenie k maske.
Chránia krk a plecia pred rozstrekom pri zváraní
alebo pred iskrami pri brúsení.

ALFA
Perfektné vyváženie a prispôsobenie
Ak pri voľbe zváracej masky preferujete kompaktnú veľkosť, nízku hmotnosť a pohodlie, potom už viac nehľadajte. Zváracie
masky Alfa štartujú už na hmotnosti 467 g. Jedná sa o najkompaktnejšie a najľahšie modely z radu zváracích masiek Kemppi.
Séria Alfa e predstavuje cenovo výhodné riešenie pre ľahké a stredne náročné zváracie úlohy. Zaisťuje spoľahlivú ochranu očí
a tváre pri všetkých metódach zvárania, ako aj pri brúsení. Zváracia maska Alfa má ideálne rozmery. Poskytuje tvárovej časti
excelentnú ochranu pred žiarením zváracieho oblúka a zároveň umožňuje dobrý prístup aj do úzkych pracovných priestorov.
Výklopný priezor so zváracím ochranným filtrom je umiestnený v ideálnej pozícii voči očiam. Pri jeho odklopení je možné
zváraciu masku použiť pre kontrolu pred alebo po zváraní, ako aj pre ochranu pri brúsení.

Vlastnosti a opcie

Technické parametre
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•
•
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•
•
•
•
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Zváracia maska
Hmotnosť
EN 175
Zvárací filter
Veľkosť priezoru
Rozmer filtra
Tmavosť filtra

Modely Alfa e60P a Alfa e60A.
Pre zváranie, stehovanie, rezanie, brúsenie a kontrolu.
Pasívne alebo samostmiavacie ADF filtre.
Výklopné držiaky filtrov s funkciou GapView.
ComFlex hlavový kríž pre ideálne prispôsobenie.
Voliteľná kožená ochrana krku.
Nízka hmotnosť – iba 467 g.
Certifikovaná podľa EN 175 B (Alfa e60A)
Certifikovaná podľa EN 175 B a AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Alfa e60P
467 g
B
Pasívny
99 x 52 mm
110 x 60 mm
11

Alfa e60A
490 g
B
SA 35, ADF
96 x 35 mm
110 x 61 mm
4, 9 - 13

Alfa e60A je vybavená samostmiavacím
filtrom SA 35. Stupne stmievania 4, 9-13.
Veľkosť priezoru 35 x 96 mm.

ZVÁRACIE MASKY ALFA
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BETA
Lepšia viditeľnosť, lepšia ochrana
Zváracie kukly Beta poskytujú vynikajúcu ochranu očí a tváre
pri zváraní, brúsení, rezaní a kontrole zvárania. Sú určené
pre profesionálnych zváračov a certifikované podľa EN175 B.
Zváracie kukly Beta môžu byť vybavené pasívnym alebo
automatickým samostmievacím filtrom.
Všetky modely Beta sú ľahké, majú pevnú škrupinovú konštrukciu,
pohodlnú čelovú pásku, výklopný kryt s funkciou GapView. Ponúkajú
aj možnosť nainštalovania dioptrickej fólie. V kombinácii so systémom
Kemppi PAPR, modely Beta FA zaisťujú ochranu vašich pľúc. Tvoria respiračný
systém pre zváračov klasifikovaný do triedy TH2 podľa EN 12941.
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Ochrana pri zváraní, brúsení a rezaní.
Extrémne ľahká, hmotnosť od 473 g.
Výklopný rám s ochranným filtrom a s funkciou GapView.
Extra ochrana tváre a krku.
Modely s pasívnym filtrom a samostmievacím ADF filtrom.
Komfortný hlavový kríž.
Kožená ochrana krku ako voliteľné príslušenstvo.
Možnosť integrácie dioptrickej fólie.

PRODUKTOVÝ RAD BETA

Zváracie masky

Voliteľná ochrana krku

Beta e90P/e90A/e90X
Ľahké zváracie masky. Výklopné držiaky ochranných
filtrov. Modely s automatickými alebo pasívnymi
ochrannými filtrami, veľký priezor, funkcia GapView a
komfortný hlavový kríž.

Kožená ochrana krku a kožený podbradník môžu byť použité s
maskami Alfa aj Beta série „e“. Cvoky umožňujú rýchle a ľahké
pripevnenie k maske. Chránia krk a plecia pred rozstrekom pri
zváraní alebo pred iskrami pri brúsení.

Respiračné systémy pre zváračov

Beta e90 PFA/SFA/XFA

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline

Respiračné systémy s klasifikáciou TH2
pre filtráciu prachových častíc a
plynov. Vhodné pre zváranie, brúsenie
a kontrolné operácie. Pasívny alebo
automatický zvárací filter.

Zváracie respirátory pre pripojenie na
rozvod vzduchu. Vhodné pre zváranie,
brúsenie a kontrolné operácie. Pasívny
alebo automatický zvárací filter.

Komfort vďaka nízkej hmotnosti
a ochrana očí, tváre a pľúc!
PRODUKTOVÝ RAD BETA
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BETA
ZVÁRACIE MASKY
Určené pre profesionálnych zváračov a certifikované podľa EN175 B a AS / NZS 1337.1 pre zváranie, brúsenie a rezanie.
Modelový rad Beta zahŕňa tri zváracie masky vybavené buď pasívnymi alebo automatickými zváracími filtrami. Všetky
modely Beta sú ľahké, majú pevnú škrupinovú konštrukciu, pohodlnú čelovú pásku, výklopný držiak filtra s funkciou
GapView. Ponúkajú aj možnosť nainštalovania dioptrickej fólie. Konštrukcia masky je ergonomicky prispôsobená.
Poskytuje vynikajúcu ochranu tváre a umožňuje aj dobrý prístup do stiesnených pracovných priestorov.

Vlastnosti a opcie

Technické parametre

• Modely Beta e90P, e90A, e90X.
• Pre zváranie, stehovanie, rezanie, brúsenie a
kontrolu.
• Pasívne alebo samostmiavacie ADF filtre.
• Beta e90X je vybavená ADF filtrom XA 47
LiFE+ Color s nastavením tmavosti aj 14 a 15.
• Beta e90A je vybavená ADF filtrom SA 60B
LiFE+ Color ADF s priezorom 60 cm² .
• Zvýšená ochrana tvárovej časti.
• Komfortný hlavový kríž.
• Nízka hmotnosť – Beta e90P váži iba 473 g.
• Možnosť vloženia dioptrických fólií.

Zváracia maska
Zvárací filter
Označenie filtra
CE klasifikácia
Rozmer filtra
Priezor filtra
Stupeň tmavosti
Rýchlosť prepnutia
LiFE+ Color
EN 175
Hmotnosť

Filter XA 47 s
technológiou LiFE+
Color a nastavením
tmavosti 5, 8, 9-13 a
14, 15, plus módy na
brúsenie a rezanie.
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PRODUKTOVÝ RAD BETA

Beta e90P
pasívny
110 x 90 mm
100 x 78 mm
11
B
473 g

Beta e90A
automatický
SA 60B
1/1/1/1
110 x 90 mm
100 x 60 mm
9-13
0,1 s
Áno
B
505 g

Beta e90X
automatický
XA 47
1/1/1/2
110 x 90 mm
97 x 47 mm
9-15
0,1 s
Áno
B
525 g

Filter SA 60B s
technológiou LiFE+
Color a nastavením
tmavosti 3.5, 9-13, plus
módy na brúsenie a
rezanie.

BETA
RESPIRAČNÉ MODELY
Produktový rad Kemppi Beta FA v spojení s filtračnými jednotkami PFU 210e zaisťujú dodávku chladného a čistého vzduchu
pri zváracích aplikáciách. Batériou napájané filtračné jednotky PFU 210e poskytujú zváračovi maximálnu voľnosť pri práci.
Modely Beta FA sú certifikované podľa EN 12941 a zaradené do triedy TH2. Do vnútra masky prenikne maximálne 2%
okolitého vzduchu, ak sú používané s filtračnou jednotkou PFU 210e. V ponuke je aj riešenie pre stacionárne aplikácie, ktoré
využíva regulačné jednotky RSA 230, ktoré sa pripájajú na centrálny rozvod stlačeného vzduchu. Toto riešenie je vhodné aj
pre aplikácie v stiesnených priestoroch, pri ktorých by mohlo dôjsť k vysokej akumulácii zváracích plynov a splodín
vznikajúcich pri zváraní a zníženiu kyslíka potrebného na dýchanie.

Vlastnosti a opcie

Technické parametre

• Modely Beta e90 PFA/SFA/XFA
• Pre zváranie, stehovanie, rezanie a brúsenie.
• Batériou napájané filtračné jednotky PAPR
alebo modely pre pripojenie na rozvod
vzduchu.
• Pasívne alebo samostmiavacie ADF filtre.
• XFA model je vybavený ADF filtrom XA 47
LiFE+ Color s nastavením tmavosti aj 14 a 15.
• SFA model je vybavený ADF filtrom SA 60B
LiFE+ Color ADF s priezorom 60 cm² .
• Kožený opasok pre pohodlné nosenie.
• Komfortný hlavový kríž.
• Nízka hmotnosť – Beta e90 PFA váži iba 650
g.
• Možnosť vloženia dioptrických fólií.
• Vyhovuje normám EN 175 B, AS/NZS 1337.1,
EN 12941 TH2 a AS/NZS 1716.

Respiračný systém
Zvárací filter
Označenie filtra
CE klasifikácia
Rozmer filtra
Priezor filtra
Stupeň tmavosti
Rýchlosť prepnutia
LiFE+ Color
EN 175
Filtračná jednotka
EN 12941
Hmotnosť systému

Filter XA 47 s
technológiou LiFE+
Color a nastavením
tmavosti 5, 8, 9-13 a
14, 15, plus módy na
brúsenie a rezanie.

PFA
pasívny
110 x 90 mm
100 x 78 mm
11
B
PFU210e
TH2
650 g

SFA
automatický
SA 60B
1/1/1/1
110 x 90 mm
100 x 60 mm
9-13
0,1 s
Áno
B
PFU210e
TH2
680 g

XFA
automatický
XA 47
1/1/1/2
110 x 90 mm
97 x 47 mm
9-15
0,1 s
Áno
B
PFU210e
TH2
700 g

Filter SA 60B s
technológiou LiFE+
Color a nastavením
tmavosti 3.5, 9-13, plus
módy na brúsenie a
rezanie.

RESPIRAČNÉ MODELY BETA
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi je priekopníkom v oblasti priemyselného zvárania. Našou úlohou je vyvíjať
riešenia, vďaka ktorým budete úspešný. Fínska spoločnosť Kemppi so sídlom v
Lahti, zamestnáva v 17 krajinách viac ako 800 špecialistov z oblasti zvárania a
generuje tržby nad 150 miliónov Eur. Ponúkame inteligentné zariadenia, softvér na
riadenie zvárania a odborné služby. Máme riešenia pre náročné priemyselné
zváranie, ako aj zostavy pre štandardné aplikácie. Miestna odborná podpora je k
dispozícii prostredníctvom našej globálnej siete partnerov, ktorá pokrýva viac ako
60 krajín.

VAW WELDING, s.r.o. - oficiálny distribútor KEMPPI
Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Slovenská republika
Telefón: +421 43 400 34 30 • E-mail: welding@vaw.sk • Web: www.vaw.sk

