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Hegesztés
Hegesztés biztonsága
A fémes kötések megvalósításának legszélesebb körben elterjedt ipari alkalmazása ma a hegesztés, amely
a fémek megolvadásával jön létre. A hegesztéssel összeillesztett tárgy olyan erős, vagy még erősebb lesz,
mint az azt alkotó részek. A hegesztés magas hőmérsékleten - 800ºC - 1635ºC - történik.
A hegesztés során általánosan jelentkező veszélyek: freccsenő fém, egészségre ártalmas por, füst,

fémgőzök, intenzív sugárzó hő és fény.
A megfelelően kiválasztott egyéni védőfelszerelés megvédi a hegesztőket ezektől a veszélyektől!

ÁRTALMAK HEGESZTÉSKOR
Vegyi anyagok
A hegesztéskor az alapanyagok, vagy a felületi bevonatok és
az elektródák bevonatának
hevítése, ill. megolvadása miatt, továbbá az ultraibolya fény
hatására, létrejövő vegyi reakciók következtében keletkező
füstök és gázok – mint pl. a
szennyeződések, a tisztítószerek gőzei – az egészségre
ártalmas hatással lehetnek.
A hegesztéskor keletkező füst
súlyos foglalkozási ártalmat jelent
és sokféle problémát okozhat.
(további információk az „Egészséget
veszélyeztető ártalmak” részben).
A legmagasabb rizikófaktort az
ózon és a króm (Cr 6+), a nikkel
(rákkeltő hatás), a kadmium és az
ólom részecskék jelentik.
A hegesztéskor keletkező füstben
lévő kadmium belégzése rövid idő
alatt halálos lehet. A hegesztéskor
létrejövő ultraibolya sugárzás az
oxigénre és a nitrogénre erős hatást gyakorol, és ózon valamint
nitrogén oxidok keletkezhetnek,
melyek belégzése halálos tüdőkárosodást okozhat. Az ultraibolya
sugarak reakcióba léphetnek a
klórozott szénhidrogénekkel is, mint
pl. a triklóretilén, a triklóretán, a
metilénklorid és a perklóretilén,
melyekből már kis koncentrációban
is halálos foszgén gáz keletkezhet.
A szédülés, hidegrázás vagy köhögés tünetei általában öt-hat óra
múlva jelentkeznek.
Egy hegesztő egymaga is 20-40 g
füstöt termel óránként, amely 35-70
kg füstöt jelent évente. (A hegesztési füst egészségi határkoncentrá3
ciója 5mg/m .)
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Fizikai hatások
Az elektromos ív- és a lézerhegesztés során ultraibolya (UV), látható és infravörös (IR) fény sugárzódik a
környezetbe. A gázhegesztés és a lángvágás során látható ás infravörös (IR) fény sugárzására kell számítani. A sugárzásnak az emberi testre gyakorolt potenciális hatása a sugárzás típusától, a távolságtól és
a behatás időtartamától függ.

ULTRAIBOLYA SUGÁRZÁS
A hegesztési folyamat során az elektromos ív fénye ultraibolya (UV) sugárzást tartalmaz. Az UV sugárzás hatása, amely azonnal nem észlelhető, az emberi bőrön égési sérüléseket okozhat. Sokszor az
ívhegesztőknek szemgyulladást okozhat, amely olyan érzéssel jár, mintha homokot szórtak volna a
szemükbe.

INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS
Az elektromos ív és lángvágás által fejlesztett infravörös (IR) sugárzás égeti a bőr felületét, és a hámréteg alatti szöveteket is és égési sérüléseket okozhat. Ettől a hatástól eltekintve az infravörös sugárzás
nincs káros hatással a hegesztőkre. A hegesztők többsége az infravörös és az UV sugárzástól védőpajzzsal, (vagy szemüveggel) és védőruházattal védi magát.

INTENZÍV LÁTHATÓ FÉNY
Az emberi szem az erős látható fényre a pupilla összehúzódásával reagál. Ez egy védekező reakció
annak érdekében, hogy megakadályozza az erős fénynek a retinára való bejutását. Az ívhegesztés
során az szemet az erős fény hatásától nagyobb részt a hegesztő védőpajzs megvédi. Ennek ellenére
néhány személynél, ha figyelmetlenül az ívbe néznek, a retina sérülhet. Megfelelő szemvédelem nélkül,
még rövid ideig sem szabad az ívbe nézni

AZ EN 397 SZABVÁNY SZERINT JAVASOLT SÖTÉTÍTÉSI FOKOZATOK A KÜLÖNBÖZŐ
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Kombinált védelem
hegesztéshez
Az személyi védelemmel szemben támasztott egyre magasabb követelmények kiváltották az igényt a hegesztés során alkalmas hatékony légzésvédelemre. Perfekt
megoldás egy olyan légzésvédő, amely a
hegesztő pajzs alá tiszta levegőt áramoltat.
Az így létrejövő túlnyomás megakadályozza, hogy az egészségre káros részecskék a
pajzs alá jussanak. A mi rendszerünk hatékony, kényelmesen viselhető, és nem
nehezíti meg a légzést.

Új
CA-20 HEGESZTŐPAJZS INTEGRÁLT LÉGZÉSVÉDELEMMEL
A CA-20 típusú hegesztőpajzs természetesen is úgy van kialakítva, hogy használható
legyen szűrt levegőt befúvó légzésvédő készülékkel is. A pajzsba integrált levegőelosztó rendszer, a hozzá csatlakozó flexibilis légvezeték és az egyedileg szabályozható légmennyiség a legmagasabb védelmi szintet biztosítja.

Az EN 12941 szerint a TH3 osztályba sorolva.
(CA Basic Flow Control, Chemical 2F, Chemical 3F légzésvédőkkel együtt használva)

INTEGRÁLT
LEVEGŐ RENDSZER

AZ ÁRAMLÁS
IRÁNYA ÁLLÍTHATÓ

FLEXI - záróperem

A FEJKOÁSÁR
MÉRTETÉT ÁLLÍTÓ
KERÉK JÓL
HOZZÁFÉRHETŐ

STANDARD - záróperem

AZ ARCRA ZÁRÓ
PEREM KÖNNYEN
CSERÉLHETŐ

A TARTÓBILINCCSEL A
LÉGVEZETÉK OPTIMÁLIS
POZÍCIÓBA ÁLLÍTHATÓ
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Előnyös jellemzők
Széles
látómező
97 x 68
mm !!!

Ívelt védő ablak

adc plus AUTOMATIKUSAN SÖTÉTÜLŐ SZŰRŐ,
1/1/1/1 OPTIKAI OSZTÁLYOK

GRAND DS

ÁLLÍTSA ÖSSZE A SAJÁT
KONFIGURÁCIÓJÁT

VÉDŐSISAKKAL KOMBINÁLVA
IS LEHETSÉGES

GRAND GDS

ELŐLRŐL BEHELYEZHETŐ
ADF
ELŐLRŐL BEHELYEZHETŐ
ELSŐ VÉDŐLAP
GYORSAN, ÉS KÖNNYEN
CSERÉLHETŐ
ELSŐ VÉDŐLAP

OPTIMÁLISAN VÉDI AZ
ARCOT, A FÜLEKET ÉS A
TOROKNÁL A NYAKAT

„B“ minősítésű – alkalmas
köszörüléshez is

TÖKÉLETES LÁTÁS FELNYITOTT ÁLLÁSBAN
TÖKÉLETES SZÍNVISSZAADÁS

RÉGI
TECHNOLÓGIA

ÚJ
TECHNOLÓGIA
A VILÁGON ELSŐKÉNT 1/1/1/1 MINŐSÍTÉSŰ ADF
1-ES OSZTÁLYÚ SZÖGFÜGGŐ
KOMPENZÁCIÓ
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Hegesztéshez
Új
A LEGJOBB MEGOLDÁS - CA-20 HEGESZTŐPAJZS
A CA-20 újgenerációs hegesztőpajzs a fényszűrésben forradalmi változást jelentő fejlett ADC plus (Angular Dependence
Compensation plus) fényszűrőt alkalmazza, és a DIN Plus szerint a legjobb optikai minősítéssel (1/1/1/1) rendelkezik.

CA-20 GRAND GDS
•
•
•
•

KÍVÜL ÁLLÍTHATÓ FÉNYSÖTÉTÍTÉS 6-8 / 9-13
KÍVÜL ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉG
KÍVÜL ÁLLÍTHATÓ KÉSLELTETÉS
KÍVÜLRŐL KEZELHETŐ
KÖSZÖRÜLÉSI HELYZET

CA-20 GRAND DS
• ÁLLÍTHATÓ ÁRNYÉKOLÁS 9-13
• ÁLLÍTHATÓ ÉRZÉKENYSÉG
• BEÉLLÍTHATÓ KÉSLELTETÉS

Műszaki jellemző

Grand GDS

Grand DS

Minősítve

EN379

EN379

Optikai osztályok

1/1/1/1

1/1/1/1

Látómező

97 x 68 mm

97 x 68 mm

Méretek

110 x 100 mm

110 x 110 mm

Súly

165 g

135 g

Árnyékolás nyitott állásban
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4

Árnyékolás zárt állásban

6 – 8 / 9 - 13

9 – 13

Árnyékolás állítása

a pajzson kívül

a pajzson belül

Érzékenység állíthatósága

igen

igen

Késletetés állíthatósága

igen /a pajzson kívül

igen / a pajzson belül

Köszörülési helyzet

igen /a pajzson kívül kezelhető

nincs

Kapcsolási idő 23°C-on

0,15 ms

0,15 ms

Tisztulási idő

0,2 – 0,8 s

0,2 - 0,8 s

UV / IR védelem

UV 16 / IR 16

UV 16 / IR 16

Hőmérséklet-tartomány

-10°C / +60°C

-10°C / +60°C

Villanás érzékelés

kiváló

kiváló

Energiaforrás
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Szolár cellák / nem kell elemet cserélni

Új
CA-22 hegesztőpajzs integrált
légzésvédelemmel

Műszaki jellemzők
Szabvány
ADF osztályozás
Látómező
Méretek
Súly
Árnyékolás nyitott állásban
Árnyékolás zárt állásban
Árnyékolás állítása
Érzékenység állítása
Késleltetés állítása
Kapcsolási idő 23°C-on
Tisztulási idő
UV / IR védelem
Hőmérséklet tartomány
Villanás érzékelés
Energiaforrás

V 9-13 DS ADC
EN 379
1/1/1/2
95 x 46,5 mm
110 x 90 mm
95 g
4
9 - 13
Igen / belülről
Igen / belülről
Igen / belülről
0,15 ms
0,2 – 0,8 s
UV 15 / IR 14
-10°C / +60°C
Kiváló
Szolár cellák

Stabil kialakítású, komfortos és jó súlyelosztású automatikusan elsötétülő ADC technoló®
giát alkalmazó hegesztőpajzs. A CleanAIR
légzésvédővel kombinálva tökéletes légzésvédelmet nyújt a hegesztőknek. Ez a hegesztőpajzs egy köszörüléshez is minősített tiszta
átlátszó biztonsági üveg ablak felett elhelyezett, felnyitható hegesztéskor védő előtéttel
rendelkezik.
• Stabil, kényelmes, jó súlyelosztás
• Tökéletes védelem a sugárzó

hatás és a freccsenések ellen.
• Két helyzetben felnyitható ablak
• Könnyen beállítható és jól

illeszkedő fejpántozat
Minősítése: EN 175B

HASZNOS TARTOZÉKOK
Védje magát az infravörös sugárzás, szikrák és a freccsenő fémek ellen. A lángálló anyagból
készült CleanAIR® nyak és fejvédő kámzsa valamennyi hegesztőpajzshoz rendelhető.
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CA-40 védősisak
®

Az ÚJ CleanAIR CA-40 típusú védősisak négy védelmi
funkciót foglal magába, és azokban a helyzetekben kínál
optimális komfortot, ahol egyszerre van szükség a fej, a
látás, a hallás és a légzőszervek védelmére. A robosztus
kialakítás ellenére a sisak jól kiegyensúlyozott és
komfortos viseletet biztosít.
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Látásvédelem
Az univerzális ablakméretű (110x90 mm) integrált
hegesztőpajzs a hagyományos és az automatikusan
elsötétedő ADF látásvédő szűrőkkel is felszerelhető.

Hallásvédelem
A sisakra szerelt fültokok megfelelő hallásvédelmet és
komfortérzetet biztosítanak a zajos munkakörnyezetben.
Az egypontos rögzítés és az elcsúsztatható
pozícionálás biztosítja, hogy a fültok párnái jól
körbevegyék a fülkagylót, és a nyomás eloszlása is
egyenletes legyen.

Fejvédelem
A védősisak kialakítása optimális hordási komfortot és
kompromisszum nélküli fejvédelmet biztosít.
A kényelmes és állítható fejkosár különösen
komfortossá teszi a sisakot.

Légzésvédelem
A sisakba integrált levegő elosztó rendszer és levegő
befúvásos légzésvédő készülék magas szintű
légzésvédelmet tesz lehetővé.

A sisak kiemelkedő
védelmi képességei
együttesen jó megoldást
kínálnak a nehéz ipari
környezetben is, mint pl.
hajógyártás, bányászat és
vasszerkezetek építése.

Műszaki adatok
Súly

1100 g

Látómező

95 x 46,5 mm

Színe

Metál kék

Ipari védősisak minősítése

EN 397

Hegesztőpajzs minősítése

EN 175
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