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3M™ Speedglas™
9100XXi
hegesztőkazettával

Egy teljes fejlesztési
programcsomag – tegyük fel
az „i”-re a pontot, íme a 9100XXi.

Egyértelműen
sokkal színesebb

Bemutatjuk a legújabb megoldást az automatikusan sötétedő
hegesztőkazettáink közül, a 3M™ Speedglas™ 9100 sorozatú
hegesztőpajzsokon belül. A 3M™ Speedglas™ 9100XXi
hegesztőkazetta ugyanolyan széles látómezőt és beállításokat
kínál, mint a többi 9100 sorozatú hegesztőkazetta.
De a továbbfejlesztett optikának köszönhetően, a 9100XXi
kazettával könnyedén felismeri a színeket, ami segíthet
jobban koncentrálni a hegesztési beállításokra, a hegesztési
technikára, a precíziós csiszolásra, és az éppen elkészült
illesztések ellenőrzésére.
A 3M™ Speedglas™ 9100XXi hegesztőkazetta újratervezett
ezüst előlapjára helyezték el a külső vezérlést, ami gyors
és könnyű hozzáférést biztosít a csiszoló és a memória
üzemmmódokhoz. Az új mozgásérzékelő azonnal bekapcsolja
a hegesztőkazettát, amint felveszi a pajzsot.

„A látómező világosabb
és kevésbé zöld – A
színeket sokkal jobban
láthatom! Még sötét
állapotban is jobban
látom a kontúrokat.”
Veterán hegesztő

A különbség szemmel látható! Igen,
világos állapotban még mindig 3-as
sötétedési fokozatban van! De ami a
szűrőn keresztül látszik, az világosabb,
részletesebb és színesebb. Tény,
hogy a jobb hegesztőszűrő optika
természetesebbé teszi a teljes vizuális
élményt. A 9100XXi hegesztőkazetta
készlet (hegesztő szűrő és új ezüst
előlap) csak a 3M Speedglas 9100
és 9100 Air hegesztőpajzsokhoz
használható.

Bemutatkozik
a memória mód
Nyomja meg az ezüst előlapon lévő
gombot 2-3 másodpercig a két előre
beállított hegesztési mód eléréséhez.
A memóriában tárolt mindkét módban
egyedi beállításokat tud rögzíteni a
sötétedési fokozatra, a világos-sötét
átkapcsolás érzékenységre és a sötétvilágos késleltetésre vonatkozóan.
Például, ha megnyomja a külső gombot
2-3 másodpercig, akkor átválthat
alacsony amperes AVI hegesztésről
magas amperes MIG hegesztésre.

Gyors váltás
hegesztés és
csiszolás között.
A pajzs bekapcsolva, lehajtva..., és
egy gyors gombnyomással, máris 3-as
sötétségi fokozatban rögzítve készen
áll a csiszolásra. Még egy gombnyomás
és visszatér hegesztés módba, és ehhez
még a kesztyűjét sem kell levennie!

Vegye a kezébe
és használja
automatikus
bekapcsolással
Minden alkalommal, amikor felveszi
a hegesztőpajzsot, a 9100XXi
hegesztőkazetta azonnal bekapcsol,
az utoljára használt hegesztési
beállításra. Amennyiben egy ideig nem
észlel mozgást automatikusan ki is
kapcsol.

Komplett hegesztőpajzs
rendszerek – 3M™ Speedglas™
9100XXi hegesztőkazettával
Cikkszám

Leírás

50 18 26

3M™ Speedglas™ 9100 hegesztőpajzs, 9100XXi hegesztőkazettával

56 77 26

3M™ Speedglas™ 9100 Air hegesztőpajzs, 9100XXi hegesztőkazettával és 3M™ Adflo™ szűrtlevegős légzésvédő készülékkel

56 85 26

3M™ Speedglas™ 9100 Air hegesztőpajzs, 9100XXi hegesztőkazettával és 3M™ Versaflo™ V-500E szabályzóegységgel

50 18 26

56 77 26

56 85 26

Újítsa fel az aktuális 3M™ Speedglas™
9100 / 9100 Air hegesztőpajzsát
Cikkszám

Leírás

50 01 26

9100XXi hegesztőkazetta készlet (hegesztő kazetta és új ezüst előlap)
Speedglas 9100 / 9100 Air hegesztőpajzsokhoz

50 00 26

3M™ Speedglas™ 9100XXi hegesztőkazetta (ezüst előlap nélkül). A kazetta
illeszkedik minden Speedglas 9100 sorozatú hegesztőpajzshoz, de külső vezérlési
funkciókhoz az új ezüst előlap szükséges

A 3M™ Speedglas™ 9100XXi hegesztőkazetta műszaki adatai
Látómező

73 x 107 mm

Sötét állapotok

5, 8, 9-13-as sötétedési fokozat

Elem élettartam

1800 óra

Biztonsági/alap állapot

5-ös sötétedési fokozat

Elem típus

CR2032 (3V lítium)

UV/IR védelem

13-as sötétedési fokozat minden állapotban

Osztályozás

1/1/1/2

Késleltetés (sötét-világos)

Állítható 40-től 800 ms-ig

Világos állapot

3-as sötétedési fokozat

Jóváhagyások

EN175:B, EN379, EN166:BT*

Csiszoló mód

3-as sötétedési fokozat

* Az európai szabványok szerint a termék mechanikai szilárdsága B osztályozást kapott: ellenáll a nagy sebességű részecskék közepes energiájú
becsapódásának (120 m/s). A T betű azt jelzi, hogy a vizsgálat szélsőséges hőmérsékleteken zajlott (-5°C és +55°C között).
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