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Skaber lys i mørket.

Mørkhedsgrad

Verdensrekord!

Mørkhedsgrad

Industristandard

Lysgennemgang

Indtil nu
I dag ser du sådan, når du forbereder en opgave, 

kontrollerer svejsesømmene, og når du sliber.

optrel vegaview2.5 med lystrin DIN 2,5
For absolut all-round komfort under svejsning og 
slibning. Perfekt i kombination med optrel e3000 
åndedrætsværn med blæser.

Nyhed
vegaview2.5 giver dig helt nye lysforhold og en 
helt ny synsoplevelse. Det langt bedre lys til op-
gaverne giver ikke bare mere sikkerhed, det giver 
også højere effektivitet. Takket være den nyeste 
optiske teknologi får du inden for mørkhedsgrad 
8-12 et detaljeret og farveægte udsyn til svejse-
processen.

Lysgennemgang

VERDENSREKORD:  DIN 2,5 / 8-12 
optrel vegaview 2.5 er svaret på svejsernes øn-
ske om bedre lysforhold. Med en svejsekasette, 
der giver enestående lysforhold, har vegaview 
2.5 400 % bedre udsyn sammenlignet med en 
almindelig automatisk svejsehjelm, og er dermed 
langt foran konkurrenterne.

SLIBEFUNKTION
Slibefunktionen aktiveres med et enkelt tryk på 
en knap på ydersiden af svejsehjelmen og skifter 
lysniveauet til DIN 2,5.

FARVEÆGTE UDSYN 
Det specielt udviklede UV-/IR-filter giver en hid-
til ukendt realistisk farvegengivelse. Det er slut 
med farveblindheden under svejsning.

ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE 
vegaview2.5 er perfekt egnet til kombination 
med optrel e3000 turboværn. Det integrerede 
partikelfilter er af højeste standard (TH3) og 
sikrer mod røg, gas og støv.

EN LETVÆGTER 
vegaview 2.5 er med en vægt på kun 482 g 
en af de letteste professionelle svejsehjelme 
på markedet. Den lette konstruktion betyder 
minimal belastning af hoved- og nakkeregionen, 
og vegaview 2.5 er komfortabel, også på lange 
arbejdsdage.

2+1 ÅRS GARANTI 
Registrer din vegaview 2.5 på http://register.
optrel.com, og få et års ekstra garanti helt gratis.

2.5 /8-12
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TilbehørSvejsehjelme varenr. varenr.

vegaview2.5 svejsehjelm 
med sikkerhedshjelm  1006650

Ydre beskyttelsesglas (2 stk.)  5000210
Ydre beskyttelsesglas (5 stk.)  5000212

vegaview2.5 svejsehjelm  1006600 Optrel Parking Buddy  5002900 
(bæltekrog)

Justerbar hovedrem  5003250

optrel hjelmrygsæk  941004300

1 Ydre beskyttelsesglas (2 stk.)  5000.210
 Ydre beskyttelsesglas (5 stk.)  5000.212
2 Hjelmskal vegaview2.5  5001.635
3 Svejsekassette vegaview2.5  5012.470
4 Indre beskyttelsesglas (5 stk.)  5000.001
5 Justerbar hovedrem 
 (med svedrem og komfortrem)  5003.250
6 Svedrem i bomuld (2 stk.)  5004.073
7 Komfortrem (2 stk.)  5004.020
8 Brystbeskyttelse, læder  4028.015
9 Hoved- og nakkebeskyttelse, læder  4028.016

Reservedele varenr.



Beskrivelse   Du kommer til at se bedre: Ekstra meget lys 
i åben tilstand (DIN 2,5) med farveægtefil-
ter for naturtro farver, automatisk svej-
sekassette, DIN 8-12 (trinløs indstilling), 
åbningsforsinkelse fra 0,05 sek. - 1,0 sek. 
(trinløs indstilling), LED-advarsel om lav 
batterikapacitet og aktiveret slibefunktion.

Formbestandighed   Svejsemaske: til 220 °C
 Frontdækselglas: til 137 °C

Kassettebeskyttelse:   Sfærisk frontdækselglas (reflektionsfrit 
med patenteret tætning, egnet for un-
deropsvejsning) med indre dækselglas.

Hjelmmateriale    PA6.6

Hjelmfarve   Sort

Arbejdstemperatur   -10°C til + 70°C

Opbevaringstemperatur  -20°C til + 80°C

Vægt, samlet   Standardhjelm: 489 g

Anvendelsesområde   Alle elektrosvejseopgaver: Elektrodes-
vejsning (Stick Welding, SMAW) / MIG / 
MAG (metal-beskyttelsesgassvejsning, 
GMAW) / GMAW høj smeltehastigheds-
processer / svejsning m. fluxfyldt tråd 
/ WIG-svejsning (TIG, GTAW) / plas-
masvejsning / mikroplasmasvejsning 
/ plasma- & gasskæring. Ikke egnet til 
lasersvejsning! Slibning i slibningsfunk-
tionen

Medfølger ved levering   Svejsehjelm, brugsvejledning, opbeva-
ringspose, batterier, garantibevis og et 
frontdækselglas

Garanti   2 år (omfatter ikke batterierne). Et års 
ekstra garanti ved produktregistrering 
inden for de første seks måneder på 
http://register.optrel.com

Standarder   CE, ANSI, EAC, opfylder CSA

Lystransmittans   Maksimal UV-/IR-beskyttelse i alle ned-
blændingsområder, trinløs, udvendig betje-
ning af beskyttelsestrin. 
Mørkningsgrad: DIN 2,5 og DIN 8 - 12

Strømforsyning   2 stk. udskiftelige knapcelle-batterier 
(CR2032)

Batterilevetid   ca. 3000 timer (drift)

Sensorer   Lysbuedetekteringsvinklen kan indstilles 
med sensorskydekontakt

Omskiftningstid  lys til mørke:
 0,100 ms ved stuetemperatur
 0,070 ms ved 55°C
 mørke til lys: mellem 0,05 s og 1,0 s, 
 justerbar

Klassifikation EN379  Optisk klasse:  1
 Lysspredningsklasse:  1
 Homogenitetsklasse:  1
 Vinkelafhængighedsklasse for
 lystransmittansklassen:  2

Se vegaview2.5 
film på youtube

TEKNISKE DATA

iTOOLS
Skovdalsvej 4 | DK-8300 Odder
Hovednr.: +45 5353 3315
mail@itools.dk | www.itools.dk

Din optrel-forhandler:




