
MASCĂ DE SUDURĂ, 
CU CRISTALE LICHIDE
MSC-ALL

Masca de sudură automată MSC-ALL este proiectată pentru a crește confortul si nivelul de siguranță la 
sudura cu electrod învelit, MIG-MAG și lucrări de polizare. Un buton poziționat in exterior, permite reglarea 
ușoară a gradului de închidere de la 9 la 13 DIN. Alimentarea se face cu ajutorul celulelor solare și a 
bateriilor interschimbabile CR2032. Această mască este ideală pentru aplicații de uz general.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

● Filtru automat - crește eficiența si precizia, menținând cel mai înalt nivel de protecție

● Utilizare simplă - elementele optice de precizie combinate cu cele electronice din gama de vârf, 
   permit obținerea celor mai bune rezultate la sudură

● Acoperire pe întreaga zona a feței - pentru a vă proteja de stropii de sudură

Mască de sudură, cu cristale lichide, TEHNOWELD MSC-ALL

clasa op�că
dimensiuni filtru
zona vizuală

funcționare

senzori de lumină

sensibilitate

stare luminoasă

alimentare

stare întunecată (clasă filtru)

temperatura de lucru

polizare
conformitate CE

sudare MMA
sudare MIG-MAG

�mp de comutare de la starea 
luminoasă la cea întunecată

�mp de comutare de la starea 
întunecată la cea luminoasă

1 / 2 / 1 / 2
110 x 90 x 9 mm
90 x 35 mm

automată, pornit/oprit

2 senzori

reglabil con�nuu, scăzută-ridicată

4 DIN

celulă solară, baterie CR2032

9-13 reglabilă din exterior

0,1 – 1 sec

�⁄���� sec

-5/+55° C

da
EN379, EN175

da
da

● Rezistentă la impact



GARANŢIE: 12 LUNI!
Notă: Accesoriile nu intră sub incidenta garanției.
Service în garanţie şi post-garanţie asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE PARTENER SRL.

Mască de sudură, cu cristale lichide, TEHNOWELD MSC-ALL

Sensi�vity - reglarea intensității 
luminoase care declanșează 
senzorul (�⁄���� sec)

Delay - ajustarea �mpului 
de comutare a opacității 
(0.1-1 sec)

Sistem de fixare 
pe cap, reglabil, 
pentru confort 
sporit în toate 
condițiile de lucru. 
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