
       
swiss made        

Nahlédněte do budoucnosti.

swiss made    

Automaticky lepší svařování
swiss made    



První FLIP-UP s autopilotem je zde.

DOSUD:
POLOAUTOMATICKÁ                               
SVAŘOVACÍ MASKA…
zatemní  automaticky jakmile se zapálí svařovací               
oblouk. Ochranný stupeň je nutné při měnících se  
světelných podmínkách manuálně nastavovat.

NYNÍ NOVĚ:
PLNĚ AUTOMATICKÁ                          
SVAŘOVACÍ MASKA…
automaticky zatemní jakmile se zapálí svařo-
vací oblouk. Není nutné žádné ruční nastavování 
ochranného stupně. optrel liteflip autopilot se sám, 
zcela automaticky nastaví na měnící se světelné              
podmínky.

optrel liteflip autopilot:
Kombinuje výhody Flip-Up masky s komfortem optrel autopilot.                          
Vynikají pro  kombinaci s optrel e3000 filtrační jednotkou.

Ochranný
stupen  v  

Rozsah autopilota
pro všechny důležité pracovní situace

Přizpůsobí se automaticky světelným
poměrům při jakémkoliv svařovacím postupu.
Světová novinka: zcela automaticky 
do stupně 14!

Flip-up
Otevřen

Čistý
průhled

Světlý
stupeň

Neaktivní
stav

1413121 1109876541
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AUTOPILOT S OCHRANNÝM 
STUPNĚM  1 / 4 / 5–14

S rozsahem ochranných stupňů od 5 
do 14 DIN a v kombinaci s plně auto-
matickým nastavením dosahuje optrel 
liteflip autopilot dosud nevídanou 
úroveň. Všechny pracovní činnosti 
jako je měření, zkoušení, broušení a 
různé svařovací postupy mohou být 
prováděny bez jakéhokoliv nastavování 
na masce či dokonce jejího sejmutí z 
hlavy. Svařeč je vždy optimálně chráněn.

BAREVNĚ NEZKRESLENÝ                                          

VÝHLED                                                

Speciálně vyvinutý UV/IR-Filtr umožňu-
je pro optrel typicky realistický, barevně 
věrný výhled a přináší tak barvy do 
světa svářečů.

PLYNULÉ ROZETMÍVÁNÍ KAZETY 

Skokové otevírání kazety po skončení  
svařování  je minulostí. Vlivem 
patentovaného pomalého přechodu ze 
zatmavení do světla kazeta otevírá v 
čase plynule a chrání tak  zrak svařeče 
před prudkou světelnou změnou.

NÍZKÁ HMOTNOST MASKY       

Maska liteflip autopilot váží pouze 530 gr 
a je tak jednou z nejlehčích masek svého 
druhu na trhu. Nízká hmotnost masky re-
dukuje zatížení  hlavy a krku na minimum 
a její nošení tak zůstává  stále komfortní. 

 OCHRANA DÝCHÁNÍ                    

Maska liteflip autopilot se dá velmi 
dobře kombinovat s filtrační jednotkou 
optrel e3000. S integrovaným filtrem 
nejvyšší třídy TH3 jsou dýchací ces-
ty svářeče spolehlivě chráněny před 
prachem, aerosolem a kouřem.

ZÁRUKA 2+1 ROK                         
Po zakoupení registrujte svou masku 
optrel liteflip autopilot na stránkách 
optrel a získáte tak zdarma další rok 
záruky.

Svařování  dělá snadným
Superlehká svařovací maska vybavená systémem Flip-Up a automaticky stavitelným 
ochranným stupněm dělá svařování mnohem komfortnějším a snažším.

1/4/5<14M



Provedení masky                   obj.číslo Příslušenství obj.číslo

liteflip autopilot 1006.700 závěs na opasek 5002.900

liteflip autopilot                              
s ochranou přilbou

1006.750 přední folie 5000.391

liteflip autopilot
pro odsávání

4441.700 ochranná folie                5000.390

liteflip autopilot                          
pro odsávání
a s ochrannou přilbou

4441.750 optrel batoh na uložení masky 9410.043.00

Náhradní části a příslušenství obj.číslo

1 maska liteflip autopilot 
maska PAPR liteflip autopilot

5001.916 
4290.000

2 ochranná folie                     /5 ks/ 5000.390

3 vnitřní folie                          /5 ks/ 5000.001

4 samostatná kazeta 5012.490

5 folie vnější                           /5 ks/ 5000.391

6 potní pásek-vlna                 /2 ks/  5004.073

7 náhlavní kříž vč. potních pásků 5003.250

8 potní pásek zadní               /2 ks/ 5004.020

9a kožený kryt hlavy a krku 4028.016

9b kožený kryt hlavy a krku – PAPR 4028.031

10 ochrana krku, kůže 4028.015
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Popis Plně automatická svařovací maska/ ruční 
nastavení ochranného stupně již není  
nutné/ s Flip funkcí pro čistý výhled. 
Barevně věrná reprodukce obrazu,            
automaticky zatmívající kazeta v rozsahu 
4/5-14 s autopilotem/ automatické nasta-
vení ochranného stupně/ +/- 2 stupně na 
individuální korekci, nastavení citlivosti a 
zpoždění otevření s nebo bez pomalého 
přechodu ze zatemnění do světla.   

Ochranné stupně

Autopilot

Otevřeno/ čistý průhled: ochranný stupeň 1

Zavřeno/ neaktivní stav: ochranný stupeň 4

Zavřeno/ aktivní stav: ochranný stupeň 5-14

Automatické nastavení ochranného stup-
ně v rozsahu 5-14 s možností individuální 
korekce +/- 2 stupně.

Napětí Solární články, 2 ks knoflíkových baterií 
3V /CR 2032/

Doba provozu Přibližně 3000 pracovních hodin

Senzory Kazeta je opatřena 3 ks senzorů

Citlivost Nastavitelná stupňovitě, nyní nově s     
úrovní  Super High

Spínací čas Ze světla do tmy:                                       
0,1 ms  při pokojové teplotě
0,1 ms  při teplotě 55 St

Z tmavého stavu do světla:                     
0,3 ms nebo 1,5 sec/ s funkcí pomalého 
otvírání.

Průzor Otevřený Flip-up: 82 x 102 mm

Zavřený Flip-up: 50 x 100 mm

Klasifikace Optická třída: 1

Rozptyl světla: 1

Homogenita: 1

Úhlová nezávislost: 2

Teplotní odolnost Svařovací maska:  do 220 st C

Folie vnější:          do 137 st C

Ochrana očí Ultrafialové/ infračervené záření:            
maximální  ochrana v celém  rozsahu 

Provozní teplota  -10 st C do +70 st C

Skladovací teplota -20 st C do +80 st C

Hmotnost Standartní maska: 530 g                       
Maska pro odsávání: 730 g

Rozsah použití Pro všechny elektrické svařovací postupy:  
elektrodové  svařování, MIG/MAG svařo-
vání, vysokovýkonné svařování, svařování 
plněným drátem, svařování WIG, svařo-
vání plasmou, palmové řezání, broušení.

Není vhodné pro svařování laserem!

Balení Svařovací maska, návod k použití, 
ochranný obal, baterie, záruční list  

Normy CE, ANSI Z87.1, EAC, splňuje CSA Z94.3

Záruka 2 roky /kromě baterií/

Při registraci v prvních 6 měsících na   
http.//register.optrel.com prodloužení 
záruky o jeden rok.                  
http://register.optrel.com

TECHNICKÁ DATA 



optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

Lepší výhled
Lepší vzduch
Lepší práce

optrel.com

Váš prodejce optrelu:


