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Vil du gerne se nærmere på visiret?

Det kan arrangeres! Ring til DESITEK og få en aftale om en fremvis-
ning af udstyret.

Tekniske data Artikel nr.. 785 821 785 824

Monteres på sikkerhedshjelm med klikfatning 
(Euroslot)

X —

Forbindes til sikkerhedshjelm med gummibånd — X

Krav ifølge GS-ET-29 318 kJ (class 2)

Grad af lystransmission VLT ifølge EN 170 74.4 ... 100 %

Lystransmissionsklasse ifølge GS-ET-29 0

UV beskyttelsesniveau 1.2

Kort fortalt

• Aktiv beskyttelse (mørkere) i tilfælde af 
lysbue

• Bedst mulige visuelle oplevelse

• 3D-fremstillingsproces reducerer risiko 
for revnedannelse

• Fuld beskyttelse, selv med ridser

• Overbevisende choktæt

• Ubegrænset udsyn nedad

• Levetid 10 år

Aktiv beskyttelse med karbonisering

Ansigtsvisiret er specielt designet til at have meget lys farve til dit 
daglige arbejde. Kun i tilfælde af en lysbuefejl aktiveres beskyttelses-
mekanismerne, hvorved kontrolleret karbonisering fører til et 
mørkere ansigtsvisir. Eventuelle ridser påvirker ikke den beskyttende 
effekt, i modsætning til ved et lamineret visir.

Mere sikkerhed i dit daglige arbejde

Ansigtsvisir i klasse 2 med den højeste mulige transmission af synligt 
lys - VLT Klasse 0 - sikrer det bedst mulige udsyn. DEHNcare APS T 
AS er i øjeblikket markedets klareste visir. Det er permanent tågefrit 
uden efterfølgende behandling. Dets ergonomiske form
giver mere bevægelsesfrihed, når man arbejder i trange rum.

Lang levetid reducerer omkostningerne

3D-fremstillingsprocessen gør det muligt at støbe visiret direkte i sin 
endelige form. Materialet deformeres derfor ikke ved at trykke det 
ind i den røde holder. Dette reducerer revnedannelse og materiel 
træthed markant.

Med aktiv beskyttelse når 

det bliver alvorligt

Vi ved

Vi beskytter.
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