
 

 

BÖHLER GuardianBÖHLER GuardianBÖHLER GuardianBÖHLER Guardian62626262    / Guardian/ Guardian/ Guardian/ Guardian62F62F62F62F    Air completAir completAir completAir complet        

 BÖHLER Guardian62 Air complet  BÖHLER Guardian62F Air complet 

    

    

    

SpecificaSpecificaSpecificaSpecificaţii tehnice Guardian ţii tehnice Guardian ţii tehnice Guardian ţii tehnice Guardian 62626262    / Guardian / Guardian / Guardian / Guardian 62F62F62F62F    

Grad de întunecare Grad de întunecare Grad de întunecare Grad de întunecare filtru ADFfiltru ADFfiltru ADFfiltru ADF    
Oprit: 4 
Activat: 5 – 9 / 9 - 13 

Câmp visualCâmp visualCâmp visualCâmp visual    62 x 98 mm 

Număr de senzoriNumăr de senzoriNumăr de senzoriNumăr de senzori    4 

Mod Mod Mod Mod “ polizare”“ polizare”“ polizare”“ polizare”    Activare externa 

Clasă de precizie filtru ADFClasă de precizie filtru ADFClasă de precizie filtru ADFClasă de precizie filtru ADF    1/1/1/2 

GreutateGreutateGreutateGreutate    480 grame 

Tip baterieTip baterieTip baterieTip baterie    CR2450 

FFFFiltru ADFiltru ADFiltru ADFiltru ADF    cu identificare culoricu identificare culoricu identificare culoricu identificare culori    √ 

Temperatură de Temperatură de Temperatură de Temperatură de funcfuncfuncfuncţţţţionareionareionareionare    - 5 °C ~ +55 °C 

    



 

 

SpecificaSpecificaSpecificaSpecificaţii unitate de filtrare aerţii unitate de filtrare aerţii unitate de filtrare aerţii unitate de filtrare aer    
Debit de aerDebit de aerDebit de aerDebit de aer    Reglabil 180 – 230  l/min 
Tipul acumulatoruluiTipul acumulatoruluiTipul acumulatoruluiTipul acumulatorului    Li-Ion 7.4 V / 7.800 mAh 
Cicluri de incarcareCicluri de incarcareCicluri de incarcareCicluri de incarcare    ≥350 
Temperatură de operareTemperatură de operareTemperatură de operareTemperatură de operare    0 °C la +40 °C 

Timp de operareTimp de operareTimp de operareTimp de operare    
14 ore la debit minim (180 l/min) 
11 ore la debit maxim (230 l/min) 

Tipul filtrelorTipul filtrelorTipul filtrelorTipul filtrelor    P R SL 
Tip motorTip motorTip motorTip motor    Fară perii 
Nivel zgomotNivel zgomotNivel zgomotNivel zgomot    < 70 dB 
Greutate totalaGreutate totalaGreutate totalaGreutate totala    1120 g 
DimensiuniDimensiuniDimensiuniDimensiuni        232 x 186 x 100 mm 
CondiCondiCondiCondiţii de operareţii de operareţii de operareţii de operare    +0°C la +40°C, umiditate > 75% RH 
Clasa de protectieClasa de protectieClasa de protectieClasa de protectie    TH3 

    

                                                    InformaInformaInformaInformaţii comenziţii comenziţii comenziţii comenzi    

Nr.Nr.Nr.Nr.    Cod articolCod articolCod articolCod articol    DenumireDenumireDenumireDenumire    
    56997 Unitate completă Böhler Guardian62 Air * 
    57003 Unitate completă BÖHLER Guardian62F Air* 
    57007 Mască BÖHLER Guardian62 Air 
    57029 Mască BÖHLER Guardian62F Air 
1111    57037 Unitate de aer BÖHLER (complet echipată) 
2222    57044 Unitate de aer BÖHLER (fără filtre) 
3333    57065 Furtun flexibil pentru aer 
4444    57075 Acumulator (7.800 mAh) 
5555    57081 Încărcător universal 
6666    57082 Protecţie filtru (2 bucăţi) 
7777    57089 Protecţie împotriva scânteilor (2 bucăţi) 
8888    57097 Pre-filtru (20 bucăţi) 
8888    57099 Pre-filtru (40 bucăţi) 
9999    57106 Filtru particule P R SL (4 bucăţi) 
9999    57120 Filtru particule P R SL (16 bucăţi) 
10101010    57144 Centura de fixare 
11111111    64255 Extensie pentru centura de fixare (265mm) 
12121212    57146 Bretele 
13131313    57182 Izolator faţă (Guardian62 Air, 62F Air) 
14141414    57184 Despozitiv pentru testare debit 
15151515    57186 Sacosă transport BÖHLER  
    32416 Set bandă anti transpiraţie (faţă și spate) 
    32444 Lentilă cu dioptrie +1.0 
    32445 Lentilă cu dioptrie + 1.5 
    32452 Lentilă cu dioptrie + 2.0 
    32456 Lentilă cu dioptrie +2.5 
    32423 Lentilă exterioară filtru ADF (10 bucăţi) 
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****furnitura include: mască de sudare, unitate completă de furnitura include: mască de sudare, unitate completă de furnitura include: mască de sudare, unitate completă de furnitura include: mască de sudare, unitate completă de filtrare, furtun de filtrare, furtun de filtrare, furtun de filtrare, furtun de 

aer, acumulator, incărcător, centură de fixare, braer, acumulator, incărcător, centură de fixare, braer, acumulator, incărcător, centură de fixare, braer, acumulator, incărcător, centură de fixare, bretele, dispozitiv pentru etele, dispozitiv pentru etele, dispozitiv pentru etele, dispozitiv pentru 

testare debit, satestare debit, satestare debit, satestare debit, sacosă de transportcosă de transportcosă de transportcosă de transport    


