
Omnira COMBI air
YKSI RATKAISU MONEEN 
TARPEESEEN



• Paras hengityksensuojaus ja entistä mukavampi edistyneen 
kiinteän ilmanjakelujärjestelmän ansiosta 

• True colour ADF parhaalla optisella laadulla 1/1/1/1 

• Varaosat on nopea ja helppo vaihtaa

YKSI RATKAISU 
MONEEN TARPEESEEN

Automaattisesti tummuva hitsauskypärä edistyneellä kiinteällä 
ilmanjakelujärjestelmällä ja ylös käännettävällä hitsaussuojalla. 
Suojelee käyttäjän silmiä ja kasvoja haitalliselta säteilyltä, 
mukaan lukien valokaarihitsauksessa ja leikkaamisessa 
syntyvä näkyvä valo, ultraviolettisäteily (UV), infrapunasäteily 
(IR), kuumat kipinät ja roiskeet. Samalla se suojaa nopeilta 
hiukkasilta. Se on mukautettu käytettäväksi CleanAIR® 
moottoroitujen puhallinsuojainten tai CleanAIR® jatkuvan 
virtauksen paineilmahengityslaitteiden kanssa.

Ammattitason ylöskäännettävä hitsauskypärä, joka sopii 
useimpiin hitsausprosesseihin, kuten MIG/MAG, SMAW, TIG, 
plasmakaarihitsaus ja -leikkaus, hiilikaaritalttaus, kaasuhitsaus 
ja -leikkaus. Suuren värittömän visiirin ansiosta se sopii hyvin 
hiontaan.



Laajenna perspektiiviäsi

PYSY SUOJATTUNA
Ylös käännettävän järjestelmän 
ansiosta voit vaihtaa hitsauksen 
ja hionnan välillä tinkimättä 
hengityksensuojauksesta.

NOSTA YLÖS
Ylös käännettävä etuosa voidaan 
nostaa ylös aina, kun tarvitaan 
laaja, häiriötön näkyvyys.

MONIPUOLINEN
Muissa pitkäkestoisissa 
töissä kuin hitsauksessa 
voit yksinkertaisesti 
irrottaa hitsausvisiirin 
täysin yhdellä 
napsautuksella.



KEVYT JA KESTÄVÄ
Kevyt ja kestävä kuori,
joka täyttää EN 175 B -standardin 
vaatimukset ja takaa siten 
suojauksen nopeasti liikkuvilta 
hiukkasilta.

HIONTATILAN HALLINTA
Helposti käytettävissä kypärän 
ulkopuolelta.

NOSTA YLÖS
Ylös käännettävä 
etuosa voidaan 
nostaa ylös aina, 
kun tarvitaan laaja, 
häiriötön näkyvyys.

CLICK-IN-
JÄRJESTELMÄ
Ylös käännettävä 
etuosa on 
helppo irrottaa ja 
kiinnittää takaisin 
ainutlaatuisen 
Click-in-
järjestelmän 
ansiosta. 

KULMAN SÄÄTÖ
Kallistuksensäätönuppia 
on helppo käyttää 
kypärän ulkopuolelta.

TÄYSIN SÄÄDETTÄVISSÄ
Kypärän ilmavirran suunnan 
säätö ulkopuolelta.

VISIIRIVAIHTOEHDOT
Parasta optista laatua 
edustava väritön visiiri 
on helppo vaihtaa muihin 
visiireihin (keltainen, 
sävy 3,5, sylinterimäinen 
suojakalvoilla).

LUONNOLLISET VÄRIT
True colour ADF parhaalla 
optisella laadulla 1/1/1/1.

NOPEA VAIHTO
Suojalevyt on 
nopea ja helppo 
vaihtaa.

Yhteensopivat moottoroidut epäpuhtauksia poistavat 
puhallinlaitteet / paineilmajärjestelmät

AerGO® Basic Chemical 2F
Pressure

Flow Master Pressure

Moninkertainen suojaus – silmät, 
kasvot ja hengitys samanaikaisesti 



PEHMUSTEET
Pehmuste sijaitsee pään 
yläpuolella ja takaa entistä 
paremman painojakauman ja 
täydellisen istuvuuden.

SOPII KAIKEN 
MUOTOISILLE PÄILLE
Uudelleen suunniteltu 
pääkiinnitys mahdollistaa 
useita yksilöllisiä asetuksia.

TÄSMÄLLINEN 
ISTUVUUS
Jouheva rullakiristin 
tekee pään 
ympärysmitan 
säädöstä täsmällisen 
ja takaa vakaan 
istuvuuden.

MUKAVUUTTA PÄÄLLE
Pääpannan takaosan 
pehmuste on käännettävissä 
pään muodon mukaan.

LETKUNPIDIN
Helposti irrotettava 
letkunpidin voidaan 
asettaa joko 
vasemmalle tai 
oikealle.

MUKAUTETTAVA 
Hitsaajan kasvojen 
ja visiirin välistä 
etäisyyttä on helppo 
säätää. Pidä visiiri 
mahdollisimman 
lähellä silmiä 
saadaksesi laajemman 
näkyvyyden ja 
minimoidaksesi niskan 
rasituksen.

MUKAVA PÄÄPANTA
Pääpannan kruunuosa on 
säädettävissä pystysuunnassa 
ja sopii siten kaikenmuotoisille ja 
-kokoisille päille. 

NOPEA VAIHTO 
Pääpanta on helppo vaihtaa 
yksinkertaisesti vetämällä se 
irti kiinnikkeestä.

VariGEAR



Säädettävä ilmavirtaus

Voit säätää ilmavirtausta kahdella vyöhykkeellä yksilöidäksesi mukavuuden

Vyöhyke 1 – kypärän ulkopuolelta käytettävä ohjausnuppi säätää ilmavirtauksen suuntaa
ilmaletkun alaosasta. 

Vyöhyke 2 – kaksi muuta ulostuloaukkoa sijaitsevat kypärän yläosassa. Ilmavirran voimakkuutta 
voidaan säätää kypärän sisällä sijaitsevalla kahdella liukusäätimellä. 



• Erinomainen optiikka takaa paremman näkyvyyden
• Kymmenen tummuusastetta erilaisiin hitsaustöihin
• Viivetoiminnolla käyttäjä voi määrittää siirtymisajan tummasta kirkkaaksi
• Herkkyysasetusten laajan alueen ansiosta hitsaaja voi säätää ADF:ää hitsausprosessin mukaan
• Neljä anturia vakaan valokaaren tunnistukseen
• Älykäs tehonsäätö – automaattisesti päälle, automaattisesti pois (30 minuutin kuluttua, jos 

kypärää ei käytetä
• Täyttää tiukimmat EN 379 -standardin mukaiset hitsaajien silmiensuojausvaatimukset

Paranna suojausta
tarjolla olevat lisävarusteet*

Suojahuppu, liekkejä hidastava    70 30 71
Niskasuojus, liekkejä hidastava    70 30 72

*Vakiovarusteena CleanAIR® Omnira COMBI air -järjestelmässä

PERINTEINEN  
ADF

TRUE COLOUR 
-TEKNOLOGIA
True colour -näyttö 
parantaa väriaistimusta 
ja tekee näkymästä 
aina erittäin selkeän

LUE LISÄÄ
98 x 62 mm katselualue

Erinomainen optiikka takaa paremman 
näkyvyyden – ADF S60F



Kypärän tekniset tiedot

Paino 1017 g

Materiaali

Hitsaussuoja – PA
ADF – PA, PC, lasi
Suojalevy – PC
Pääpanta – PP, PA

Letkuliitäntä QuickLOCK™

Sertifiointi / NPF 
– hengityssuojaus

moottoroidut epäpuhtauksia poistavat puhallinlaitteet – EN 12941, 
TH3 / NPF 500

paineilmajärjestelmät (ilmansyöttö) – EN 14594 (3B) / NPF 200

Sertifiointi  
– silmien ja kasvojen suojaus

suojavisiiri TR1 – EN166 1 FT B K N

runko – EN166 3 4 5 FT B 5/2-5

ADF:n tekniset tiedot

ADF:n mitat 110 x 90 x 7 mm

Katselualue 98 x 62 mm

Tummuusalue
tummuusaste, säädettävissä 5–8 / 9–14

kirkkausaste 3

Siirtymisaika
0,00015 s (0,15 ms) – kirkkaasta tummaksi

0,1–0,9 s (säädettävissä) – tummasta kirkkaaksi

Tuotenimi Tuotekoodi

Hitsauskypärä CleanAIR Omnira COMBI air, ml. ADF S60F 70 32 01

Kasvosuojus Omnira air 70 31 00

Ready 2 Weld – CleanAIR® AerGO® ja Omnira COMBI air 30 32 01

Ready 2 Weld – CleanAIR® Basic ja Omnira COMBI air         81 32 01

Ready 2 Work – CleanAIR® AerGO® ja Omnira air 30 31 00

Ready 2 Work – CleanAIR® Basic ja Omnira air    81 31 00             

Omnira COMBI air

MALINA – Safety s.r.o. 
Luční 1391/11 | 466 01 | Jablonec nad Nisou
Czech Republic  
Puh: +420 483 356 600 | export@malina-safety.cz

www.clean-air.cz

MAAHANTUONTI / MYYNTI
Skydda Suomi Oy
Tupalankatu 3, 15680 Lahti
Puh. 0201 523 200

www.skydda.fi


