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 XR935H
EVERYDAY LASHELM MET SLIJPFUNCTIE 

KENMERKEN
•  Lichtgewicht
•  Van licht naar donker in 1/30,000 

seconden
•  Regelbaar van DIN9-13
•  Gevoeligheid regelbaar
•  Slijpfunctie
•  Variabele vertraging
•  Kijkvenster100mm x 41mm
•  Volledige gezichtsuitdrukking
•  Geschikt voor TIG lassen 
•  Automatische aan/uit 
• Ingebouwde batterij
•  UV/IR bescherming tot DIN 16 
•  Voldoet aan CE en BS EN 

379:2003+AI:2009, BS EN 175:1997, 
BS EN 166:2002 

•  2 jaar garantie op cassette

TECHNISCHE INFORMATIE
Kijkvenster 100mm x 41mm 

Solar Cassette 110mm x 90mm 

UV/IR 
Bescherming

Blijvend DIN16

Staat i/h licht DIN 4

Staat i/h donker DIN 9 tot 13 Variabel

Stroomvoorziening
Solar cellen met ingebouwde 
batterij

Aan/Uit knop Volledig automatisch

Van licht naar 
donker

1/30,000 seconden

Van donker naar 
licht

0.1-1.0 seconden (Intern 
variabel)

Werktemperatuur -10C tot +60ºC

Bewaartemperat. -20ºC tot +70ºC 

Materiaal v/d helm Hoge Impact Polyamide Nylon

Totaal Gewicht 466g

Min Ampère 10A

ONDERDELEN INFORMATIE
CODENUMMER OMSCHRIJVING

XR935H
Everyday lashelm met slijpfunctie - 
volledige lashelm

XR320 Buitenste spatruit

XR350 Solar Cassette

XR330 Binnenste spatruit

XR370 Zweetband

XR340 Verstelbare hoofdband

GEGOTEN CONSTRUCTIE
De XR935H is zowel slank als licht van 
constructie. Gemaakt van hoog impact 
polyamide nylon materiaal dat ervoor zorgt 
dat de helm een hoog niveau van comfort 
en duurzaamheid biedt.

Volldige gezichtsbescherming met een 
solar cassette. 
De helm is volledig instelbaar voor alle 
hoofd - en lichaamstypen. Beschikt over 
volledige nekbedekking, vergrendeling 
hoofdband en automatische aan/uit 
schakelaar. 
De helm wordt aangedreven door een solar 
cassette (er zijn geen externe batterijen 
of kabels nodig). De verwachte interne 
levensduur van de batterij is 6 jaar. 

SNELLE OMSCHAKELING
De automatische cassette schakelt 
in 1/30,000ste van een seconde van 
licht naar donker en biedt continue 
oogbescherming tegen UV- en IR-
straling, zelfs in de lichtstatusmodus. 
De slijpschakelaar bevindt zich aan de 
buitenkant van de helm. De schakelaar 
vergrendelt de fi lter in de lichte toestand 
(DIN 4) om de helm te kunnen gebruiken 
als slijpvizier. 

FILTERS
De solar cassette heeft 2 sensoren die 
onafhankelijk reageren wanneer de lasboog 
ontstaat, waardoor de fi lter bijna onmiddelijk 
donker wordt. De schakelgevoeligheidsknop 
bevindt zich aan de binnenkant van de 
helm en maakt het mogelijk de helm af te 
stellen om te werken op verschillende licht 
niveaus in de omgeving. Alle Parweld fi lters 
hebben een DIN 4 lichtstatus, ideaal voor 
lasvoorbereiding.

VOLDOET AAN EUROPESE NORMEN
De XR935H everyday lashelm met slijpfunctie is onafhankelijk gecertifi ceerd volgens BS 
EN 379 and BS EN 175, EN 166, BS EN 379:2003+A1:2009, BS EN 175:1997, BS EN 
166:2002.


