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PW65 - Capacete Soldadura
BizWeld Plus
Colecção: Protecção de Cabeça
Gama: EPI
Materiais:  polietileno,  polipropileno,
Nylon

Informação do Produto
Capacete de soldadura de auto-escurecimento,
que  muda de  um estado  de  luz  para  escuro
quando a actividade de soldadura começa.  O
estado  da  luz  é  DIN  4;  O  estado  escuro  é
ajustável de DIN 9 a DIN 13 usando o botão
externo. O tempo de resposta do estado da luz
para o escuro é de 0,04 milissegundos; Retorna
do estado escuro para o estado claro em 0,03-
0,04  segundos.  A  energia  é  fornecida  por
células  solares  com  2  baterias  de  lítio
embutidas  para  oferecer  back-up  de  energia
para  uma  vida  úti l  mais  longa.  Não  há
necessidade de baterias de substituição.

EN 166 (1 S)
EN 175 (F)
EN 379 ( 4 / 9-13 ; 1/1/1/2)
CE

Protecção de Cabeça
A PW em rápida expansão, visa beneficiar os
nossos clientes, combinando os estilos e normas
mais  actualizadas,  independentemente  do
trabalho ou localização. Uma ampla selecção de
acessórios compatíveis está também disponível.
Uma explicação completa de características e
desempenho  são  dadas  com  o  objectivo  de
ajudá-lo a fazer uma escolha mais informada.

EPI
A linha de PPE Portwest Head aplica os padrões
mais recentes para oferecer o mais alto nível de
protecção.  Confortável  e  leve,  a  linha  PPE
garante  um  desgaste  agradável,  mesmo  por
longos períodos de uso. Sua segurança é nossa
missão.

Características

Rolete de ajuste para fácil montagem●

Potência de células solares e duas baterias de●

lítio de reserva. Tempo de trabalho superior a
5000 horas

Auto-escurecimento, muda de claro para●

escuro quando o processo de soldadura
começa

Adequado para uma vasta gama de aplicações●

Adequado para ser usado com respiradores●

descartáveis

Caixa de retalho para melhor apresentação de●

vendas ao público

  Cores
Gama

Preto -
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Casa de Testes
Din CERTCO      (Organismo Notificado Nº.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Certificado nº: C5466PW/R1

Din CERTCO      (Organismo Notificado Nº.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Certificado nº: C5467PW/R1

Din CERTCO      (Organismo Notificado Nº.: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Certificado nº: C5465PW/R2

DIMENSõES / PESO DA CAIXA

Artigo Cor Comp Larg Alt Peso (Kg) Cubicagem (m3) EAN13 DUN14
PW65BKR Preto 65.0 45.0 39.0 0.8800 0.1141 5036108255566 15036108744470


