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 XR937H
TECHNISCHE INFORMATIE
Kijkvenster 101mm x 94mm 

UV/IR Bescherming Permanent DIN 16

Staat in het licht DIN 4

Staat in het donker DIN 5-9 tot DIN 9-13 Variabel

Stroomvoorziening Solar Cellen met Lithium Batterijen

Aan/uit schakelaar Volledig automatisch

Sensitiviteit Aan de buitenzijde v/d lashelm verstelbaar

Lasboog sensor 4

Vertragingstijd (van donker 
naar licht)

0.1-1.0 Seconden Variabel

Slijpfunctie Ja, buitenzijde v/d lashelm

ADF zelftest Ja

Alarm bij lage batterij Ja, Led indicator licht

Werktemperatuur -10°C +60°C

Bewaartemperatuur -20°C +70°C

Totaal Gewicht 530g

KENMERKEN
•  Extra groot kijkvenster
•  Ware kleur cassette
•  4 lasboog sensors
•  Bedieningselementen aan buitenzijde 

helm
•  Variabele DIN regeling DIN 5-9/9-13
•  ADF zelftest
•  Duo solar cellen
•  UV/IR bescherming
•  Automatische aan/uit
•  24 maanden garantie
•  Voldoet aan  EN379, EN175,  EN166, 

ANSI Z87.1

LASHELM MET GROOT KIJKVENSTER EN SLIJPFUNCTIE

ONDERDELEN INFORMATIE
CODENUMMER OMSCHRIJVING

XR937H Lashelm met groot kijkvenster en slijpfunctie - Paars
XR9720 Buitenste spatruit
XR9700 Ware kleur solar cassette 110 x 90
XR9730 Binnenste spatruit
XR9740 Verstelbare hoofdband
XR1012 Zweetband
XR363 Batterij (2 batterijen nodig)

STANDAARD CASSETTE: WARE KLEUR CASSETTE:
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GEGOTEN CONSTRUCTIE
De XR937H 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. De 
metallic lakafwerking zorgt voor maximale warmte-reflectie. 

GROOT ZICHTGEBIED
Dankzij het grote kijkvenster kan de gebruiker de lasnaad 
gemakkelijk volgen en kan de helm ook gebruikt worden voor 
slijpwerken. 

SNELLE OMSCHAKELING
Door de automatische aan/uit functie schakelt de solar cassette 
in 1/30.000ste van een seconde van licht naar donker en biedt 
continue oogbescherming tegen UV- en IR-straling, zelfs wanneer 
de lens in de lichtstatusmodus staat.

De slijpschakelaar bevindt zich aan de buitenkant van de helm. De 
schakelaar vergrendelt de filter in de lichte toestand (DIN 4) om de 
helm te kunnen gebruiken als slijpvizier. 

CASSETTE OP ZONNE-ENERGIE
De helm wordt aangedreven door een zonnecel met vervangbare 
batterijen.

FILTERS
De solar cassette heeft 4 sensoren die onafhankelijk reageren 
wanneer de lasboog ontstaat, waardoor de filter bijna onmiddelijk 
donker wordt. 

De schakelgevoeligheidsknop bevindt zich aan de buitenzijde van 
de helm en maakt het mogelijk de helm af te stellen om te werken 
op verschillende licht niveaus in de omgeving. 

Alle Parweld filters hebben een DIN 4 lichtstatus, ideaal voor 
lasvoorbereiding.

VOLDOET AAN EUROPESE NORMEN
De XR937H lashelm met groot kijkvenster en slijpfunctie is 
onafhankelijk gecertificeerd volgens BS EN 379 en BS EN 175, 
EN 166, BS EN 379:2003+A1:2009, BS EN 175:1997, BS EN 
166:2002.


