
Omnira COMBI air
EN LÖSNING
FÖR MÅNGA BEHOV



• Det högsta andningsskyddet och mer komfort tack vare ett
avancerat inbyggt luftfördelningssystem

• ADF i äkta färg med högsta optiska kvalitet 1/1/1/1

• Snabbt och enkelt byte av alla reservdelar

EN LÖSNING 
FÖR MÅNGA BEHOV

Automatiskt avbländande svetshjälm med ett avancerat inbyggt 
luftfördelningssystem och uppfällbart svetsvisir. Ger skydd för användarens ögon 
och ansikte från skadlig strålning inklusive synligt ljus, ultraviolett (UV), infraröd (IR) 
strålning, heta gnistor och stänk från bågsvetsning och skärning. Samtidigt ger det 
skydd mot höghastighetspartiklar. Den är anpassad för användning med 
motordrivna luftrenande andningsskydd CleanAIR® eller med kontinuerligt flöde 
av tryckluftsandningsapparater från CleanAIR®.

Professionell uppfällbar svetshjälm lämplig för de flesta svetsprocesser såsom 
MIG/MAG, SMAW, TIG, plasmabågsvetsning och skärning, kolbågsmejsling, 
gassvetsning och skärning. Tack vare det stora klara visiret är det mycket bekvämt 
att slipa.



Utöka ditt perspektiv

HÅLL DIG SKYDDAD
Flip-up-systemet tillåter dig 
att växla mellan svetsning och 
slipning utan att kompromissa 
med andningsskyddet.

LYFT UPP
Den uppfällbara fronten kan 
lyftas upp närhelst den vida 
ostörda sikten behövs.

VAR MÅNGSIDIG
För längre arbete utan 
svetsning, ta enkelt bort 
svetsvisiret helt med ett 
klick.



LYFT UPP
Den uppfällbara 
fronten kan lyftas upp 
närhelst den vida 
ostörda sikten behövs.

KLICK-IN SYSTEM 
Den uppfällbara 
fronten kan enkelt 
tas bort och fästas 
tillbaka tack vare det 
unika Klick-in-
systemet. 

VINKEL KONTROLL 
Lutningsvredet är lätt att 
komma åt från utsidan 
av hjälmen.

HELT JUSTERBAR 
Yttre kontroll av
luftens riktning
i hjälmen.

NATURLIGA FÄRGER
ADF i sann färg med högsta 
optiska kvalitet 1/1/1/1.

SNABBT BYTE
Snabbt och enkelt
byte av skydds-
glas.

VISIR ALTERNATIV
klart visir av högsta optiska
kvalitet kan lätt att bytas till
tillgängliga alternativ
visir (gul; mörka 3,5;
cylindrisk med skydds
filmer).

LÅG VIKT OCH TÅLIG 
Lätt och slitstarkt skal, uppfyller 
kraven enligt EN 175 B och 
säkerställer därmed skydd mot 
höghastighets
partiklar.

Kompatibla motordrivna fläktenheter / tryckluftsystem

AerGO® Basic Chemical 2F
Pressure

Flow Master Pressure

Flera skydd – ögon, ansikte 
och andning på en gång 

SLIPLÄGESKONTROLL
Enkel åtkomst på
utsidan av hjälmen.



MJUK VADDERING
Den mjuka stoppningen sitter 
försiktigt på toppen av huvudet och 
säkerställer bättre viktfördelning 
och en perfekt passform.

EXAKT PASSFORM
Den släta spärr-
mekanismen 
möjliggör exakt 
justering av huvudets 
omkrets och en säker 
passform.

KOMFORT FÖR DITT HUVUD 
Den mjuka stoppningen på den 
bakre delen av huvudställningen 
justeras automatiskt för att passa 
olika huvudformer.

SLANGHÅLLARE 
Lätt avtagbar 
slanghållare kan 
placeras antingen 
vänster eller höger.

ANPASSNINGSBAR 
Enkel justering av 
avståndet mellan 
svetsarens ansikte och 
visiret.
Behåll visiret
så nära dina ögon som 
möjligt för en bredare 
vy och minimal 
nackbelastning.

BEKVÄM HUVUDSTÄLLNING 
Övre delen på huvudställningen är 
vertikalt justerbar för att passa alla 
huvudformer och storlekar.

SNABBT BYTE
Enkelt byte av 
huvudställningen enbart 
genom att bara dra den ur 
hållaren.

VariGEAR
PASSAR ALLA HUVUDFORMER 
Nydesignad huvudställning
tillåter multipla individuella 
inställningar.



Justerbart luftflöde

För mer individuell komfort kan du reglera luftflödet i två zoner

Zon 1  – Kontrollratt som är tillgänglig från utsidan av hjälmen styr riktningen för luften 
som kommer från den nedre delen av luftkanalen.

Zon 2 – De två andra utgångarna finns i den övre delen av hjälmen. Intensiteten på 
luftströmmen kan regleras av de två reglagen inuti hjälmen.



• Fantastisk optik för bättre sikt
• Tio tillgängliga mörka nyanser för olika typer av svetsjobb
• Fördröjningsfunktionen låter användaren ställa in växlingstiden från mörkt till ljust
• Ett brett utbud av inställningar gör att svetsaren kan anpassa ADF:en till alla svetsprocesser
• Fyra sensorer för stabil ljusbågsdetektering
• Smart strömkontroll – automatisk PÅ, automatisk AV (efter 30 minuter om den inte används)
• Uppfyller de högsta kraven enligt EN 379 för ögonskydd av svetsare

Utöka ditt skydd
tillgängliga tillbehör*
Huvudskydd, flamskyddat   O7371
Nackskydd, flamskyddat     O7372

* levereras som standard med CleanAIR® Omnira COMBI air

KONVENTIONELL
ADF

TRUE COLOUR 
TEKNOLOGI 
Display med riktig
färgåtergivning för 
ökad färguppfattning
och enastående 
synklarhet hela tiden.

SE MER
Stor siktyta 98 x 62 mm

Superb optik för bättre sikt 
ADF S60F



Hjälm tekniska specifikationer

Vikt 1017 g

Material

Svetshjälm - PA
 ADF - PA, PC, Glas 
Skyddsglas - PC 
Huvudställning - PP, PA

Slanganslutning QuickLOCK™

Certifiering / NPF 
- andningsskydd

motordrivna renande andningsskydd - EN 12941, TH3 / NPF 500
Tryckluftsystem (tilluft) - EN 14594 (3B) / NPF 200

Certifiering
– ögon- och ansiktsskydd

skyddsvisir TR1 - EN166 1 FT B K N
ram - EN166 3 4 5 FT B 5/2-5

ADF tekniska specifikationer

ADF dimensioner 110 x 90 x 7 mm
Siktyta 98 x 62 mm

Mörker intervall
mörkt läge, variabelt 5-8 / 9-14 DIN
ljust läge 3 DIN

Omslagstid
0,00015 s (0,15 ms) - ljust till mörkt
0,1 - 0,9 s (justerbart) - mörkt till ljust

Produktnamn Artikelnummer

Svetshjälm CleanAIR Omnira COMBI air, inkl. ADF S60F L7321
Skyddsvisir Omnira air O7031
Ready 2 Weld  - CleanAIR® AerGO® & Omnira COMBI air O3321

Ready 2 Weld  - CleanAIR® Basic & Omnira COMBI air         O8132
Ready 2 Work  - CleanAIR® AerGO® & Omnira air O3310

Ready 2 Work  - CleanAIR® Basic & Omnira air    O8131

Omnira COMBI air
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