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Oko je důležitou součástí lidské zrakové soustavy. Je proto nezbytné zajistit během sváření optimální 
ochranu proti nebezpečnému záření, které může zrakové ústrojí trvale poškodit.

rozjasní.Svářečské helmy autodark® firmy KEMPER poskytují 
vysoký komfort v průběhu sváření, uzpůsobí se přirozenému 
tvaru hlavy, zajišťují optimální úroveň ochrany a skvěle se hodí 
také pro osoby, které nosí brýle. Všechny regulační prvky jsou 
umístěny na vnější straně helmy, což značně usnadňuje ovládání. 
Svářečské helmy autodark® firmy KEMPER zaručují ochranu zdraví 
pracovníků, zvyšují výkonnost a efektivitu práce. Během sváření 
jsou ruce volné a helma zaručuje dobrou viditelnost. Díky zvýšení 
výkonnosti se investice velmi brzy vrátí. Pro bezpečnost uživatelů 
procházejí helmy autodark® firmy KEMPER stálou kontrolou kvality.

Svářečské helmy autodark® firmy KEMPER zajišťují optimální 
ochranu zrakového ústrojí. Automatický, samozatmívací filtr 
spolehlivě chrání oči před ultrafialovými a infračervenými 
paprsky. Uzpůsobená konstrukce helmy zaručí dodatečnou 
ochranu proti vysokým teplotám, jiskrám a úlomkům ze sváření. 
Na rozdíl od většiny tradičních ochranných skel s fixní úrovní 
zatemnění dochází u samozatmívacího filtru k zatemnění 
pouze během sváření. Filtr umožňuje automatickou identifikaci 
nebezpečného záření. Na začátku sváření se ve zlomku 
vteřiny zatemní a po skončení svářečských operací se opět 

KEMPER autodark® 

Vždy 
o krok napřed 

před konkurencí



KEMPER autodark® 
Automatické svářečské helmy

Ochrana očí
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autodark® 660i / 660x
            Výborné technické parametry
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Cautodark® 560i / 560x

            Dokonalá ochrana

autodark® 760
                Nejvyšší bezpečnost a pohodlí
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KEMPER autodark® 560i/560x
Dokonalá ochrana očí

Charakteristika
 » Helma Basic se širokou škálou použití

 » Zorné pole 96 x 42 mm

 » Široké spektrum stupňů ochrany DIN 9-13

 » Optická kvalita 1/2/1/3

 » Dvě čidla

 » Obsluha interní (560i) nebo externí (560x)

 » Nastavitelná citlivost 

 » Nastavitelné zpoždění rozjasnění

 » 1 rok záruky

u Film o výrobku

Přehled technických údajů na straně 12.»

560i: Interní ovládání

560x: Externí ovládání
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Svářečská helma autodark® 560 poskytuje spolehlivou ochranu proti záření a jiskrám během svářečských 
činností, usnadní práci díky tomu, že má uživatel volné ruce a zaručí dobrou viditelnost během sváření.
Lze nastavit zpoždění rozjasnění a také míru citlivosti. Navíc umožňuje helma nastavení stupně ochrany v 
rozsahu DIN 9-13.
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KEMPER autodark® 660i/660x
Svářečská helma pro pravidelné použití

Charakteristika
 » Profesionální svářečská helma 

 » Mnohem pohodlnější díky optimální 
konstrukci pokrývky hlavy

 » Velké zorné pole 96 x 46,5 mm

 » Vhodná pro všechny svářečské činnosti

 » Model 660x (určený k použití také při broušení)

 » Možnost připevnění ochranné skořepiny

 » Nastavitelný stupeň ochrany DIN 6-8/9-13 (660x); 9-13 (660i)

 » Optická kvalita 1/1/1/2

 » Dvě čidla  

 » Obsluha interní (660i) nebo externí (660x)

 » Nastavitelná citlivost

 » Nastavitelné zpoždění rozjasnění

 » Technologie ADC

 » DIN plus certifikát

 » 3 roky záruky

660i: Interní ovládání

660x: Externí ovládání

Přehled technických údajů na straně 12.»

u Film o výrobku

Svářečská helma s ochrannou 
skořepinou
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Automatická svářečská helma autodark 660 s technologií ADC zaručí lepší viditelnost svářečského 
oblouku díky vysoce kvalitní optice a většímu zornému poli.  Helma se hodí k použití při všech svářečských 
i brusičských činnostech (660x). Speciální svářečská helma je určená k pravidelnému použití a zaručuje 
vysokou úroveň bezpečnosti a optimální pracovní podmínky. 
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Charakteristika
 » Jedinečná svářečská helma zaručuje maximální 

úroveň ochrany

 » Mnohem pohodlnější díky optimální 
konstrukci pokrývky hlavy

 » Velké zorné pole 96 x 68,5 mm

 » Určená k použití při svářečských činnostech a 
broušení

 » Možnost připevnění ochranné skořepiny

 » Široké spektrum stupňů ochrany DIN 6-8/9-13 

 » Optická kvalita 1/1/1/1

 » Tři čidla

 » Nastavitelná citlivost

 » Nastavitelné zpoždění rozjasnění

 » Technologie ADC plus

 » DIN plus certifikát

 » 4 roky záruky

KEMPER autodark® 760
Maximální bezpečnost a pohodlí

Přehled technických údajů na straně 12.»

Svářečská helma s ochrannou 
skořepinou

u Film o výrobku
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Svářečská helma autodark® 760 poskytuje bezpečnost na nejvyšší úrovni ve spojení s výjimečně velkým 
zorným polem a širokým rozsahem nastavení, což svářeči zajistí maximální ochranu. Externí ovládání 
veškerých funkcí a vysoký komfort vytváří z této helmy nezbytný ochranný prvek pro profesionální použití 
při svařování a broušení. Helma se vyznačuje širokým spektrem použití a je velmi spolehlivá také při sváření 
metodou WIG s nízkým výkonem. Díky technologii ADC plus poskytuje nejvyšší možný stupeň ochrany 
zrakového ústrojí.
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Podrobná charakteristika svářečské helmy 
KEMPER autodark® 760
Ochranný filtr a externí ovládání

Lepší ochrana a dobrá viditelnost také během broušení

3 čidla s vysokou citlivostí 
pro perfektní zatemnění

Funkce zpoždění umožňuje individuální 
nastavení doby zapínání přechodu z jasu do 
zatemnění (doba zpoždění rozjasnění)

Nastavitelná citlivost

Možnost nastavení stupně ochrany

Režim broušení

Ochrana zrakového ústrojí při 
profesionálním použití: 
Helma KEMPER autodark® 760‘ splní 
očekáváni i těch nejnáročnějších 
zákazníků! 

96 mm

68,5 mm

Maximální zorné pole (XL)

Napájení sluneční baterií
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Podrobná charakteristika svářečské helmy autodark® 760

Objev rozdíl!
Výborná optická kvalita, 
maximální zorné pole (XL) 
a čtyřletá  záruka!

Nejvyšší kvalita v každém ohledu

Technologie filtrace nejvyšší třídy

Základní výhodou pro uživatele je maximální velikost zorného pole (XL) 96 x 68,5 mm, které zaručuje komfortní 
viditelnost zpracovávaného detailu a svařovaného spoje.
Díky patentované                        technologii patří helma do třídy 1/1/1/1 optické kvality rozptylu světla, homogenity
a úhlové závislosti. Je to nejvyšší třída, která umožňuje výjimečnou viditelnost a nezávislost na úhlu pohledu.
V kombinaci s certifikátem kvality a čtyřletou zárukou je helma výborným řešením pro ochranu zrakového ústrojí 
profesionálů, protože splní i ty nejnáročnější požadavky.

Viditelnost v helmě se standardním filtrem Viditelnost v helmě KEMPER s technologií ADC plus

Varianta ADC plus - Úhlová závislost ± 30 °Standardní varianta - Úhlová závislost ± 110 °
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Přehled svářečských helem autodark® 
firmy KEMPER

autodark® 
560i

autodark® 
560x

autodark® 
660i

autodark® 
660x

autodark® 
760

Technické údaje

Základní údaje      

Zorné pole 96 x 42 mm 96 x 42 mm 96 x 46,5 mm 96 x 46,5 mm 96 x 68,5 mm

Stupeň zatemnění DIN 9 – 13 DIN 9 – 13 DIN 9 – 13 DIN 6 – 8/9 –13 DIN 6 – 8/9 –13

Stupeň prosvětlení Stupeň ochrany 4 Stupeň ochrany 4 Stupeň ochrany 4 Stupeň ochrany 4 Stupeň ochrany 4

Ochrana UV/IR Stupeň ochrany 15/16 Stupeň ochrany 15/16 Stupeň ochrany 16 Stupeň ochrany 16 Stupeň ochrany 16

Optická kvalita 1/2/1/3 1/2/1/3 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/1

Automatické zapínání Ano Ano Ano Ano Ano

Doba zapínání 0,0004 s (21°C) 0,0004 s (21°C) 0,00015 s (21°C) 0,00015 s (21°C) 0,00015 s (21°C)

Nastavitelné zpoždění rozjasnění 0,2-0,8 s 0,2-0,8 s 0,2-0,8 s 0,2-0,8 s 0,1-1,0 s

Úroveň citlivosti Nastavitelná Nastavitelná Nastavitelná Nastavitelná Nastavitelná

Režim broušení Ne Ne Ne Ano Ano

Čidla 2 2 2 2 3

Hmotnost 570 g 575 g 585 g 620 g 645 g

Ovládání interní externí interní externí externí

Napájení Fotoelektrický článek, 
není nutné měnit 
baterie

Fotoelektrický článek, 
není nutné měnit 
baterie

Fotoelektrický článek, 
není nutné měnit 
baterie

Fotoelektrický článek, 
není nutné měnit 
baterie

Fotoelektrický 
článek 
2 baterie (CR2032)

Filtrační technologie Standardní Standardní ADC ADC ADC plus

Možnost připevnění ochranné skořepiny Ne Ne Ano Ano Ano

Schválení CE CE CE, DIN, DIN plus CE, DIN, DIN plus CE, DIN, DIN plus

Certifikát EN 379, EN 175 EN 379, EN 175 EN 379, EN 175 EN 379, EN 175 EN 379, EN 175

Objednací údaje

Č. kat. Svářečská helma 74 800 560i 74 800 560x 74 800 660i 74 800 660x 74 800 760

Č. kat. Svářečská helma 
plus ochranná skořepina

– – 74 801 660i 74 801 660x 74 801 760

Rozsah použití

Ruční obloukové svařování x x x x x

Svařování metodou MIG/MAG x x x x x

Svařování metodou WIG x >50A x >50A x <5A x <5A x <5A

Mikroplazmové svařování x x x x x

Plazmové řezání x x x

Broušení x x

ADVANCED PROFIBASIC
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Dokonalá ochrana 
s automatickou svářečskou helmou
od firmy KEMPER
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KEMPER autoflow XP®
Komfortní a lehký

Díky speciální konstrukci poskytuje ventilační ochranný 
dýchací systém KEMPER autoflow XP® optimální ochranu 
dýchacích cest a maximální komfort při svařování, broušení 
nebo řezání. Systém zaručuje úplnou nezávislost a volnost 
pohybu. Ventilační ochranný dýchací systém s filtroventilační 
jednotkou vybavenou akumulátorem vytváří ve svářečské 
helmě přetlak, který znemožňuje pronikání škodlivých 
substancí do helmy. Nasávaný vzduch je zároveň filtrován 
mnohovrstvým filtrem, který dosahuje 99,8 % účinnosti v 
čištění.

KEMPER autoflow XP® se vyznačuje lehkou a zároveň solidní 
a kompaktní konstrukcí. Filtroventilační jednotka je umístě-
na tak, aby nenarušila komfort nošení a umožňovala volný 
pohyb i ve stísněných prostorech. Snadné ovládání systému 
zaručuje efektivní práci po celý den.

Systém KEMPER autoflow XP® umožňuje ovládání ve čtyřech 
variantách výkonu: 150, 170, 190 a 210 l/min. 
Filtroventilační jednotku tvoří bezkartáčový stejnosměrný 
elektrický motor, jehož konstrukce třikrát prodlužuje jeho 
provozní životnost v porovnání s tradičními filtroventilačními 
jednotkami. 

Vstupní filtr zařízení prodlužuje životnost hlavního filtru, což 
umožňuje snížení provozních nákladů při zachování stálého 
vysokého výkonu nasávání.

Před vstupním filtrem je zabezpečení proti 
jiskrám ve formě tkaniny z legované oceli pro 
eliminaci rizika zapálení filtru. 

Integrovaný hlavní filtr s maximální výkon-
ností spolehlivě čistí nasávaný vzduch a 
zajišťuje uživateli komfortní pracovní 
podmínky.
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Nastavení:
Uživatel ventilačního ochranného dýchacího systému 
KEMPER autoflow XP® může na kontrolním panelu kdy-
koliv zkontrolovat hladinu nasycení filtru, úroveň nabití 
akumulátoru a intenzitu proudění vzduchu. K ovládání 
filtroventilační jednotky na kontrolním panelu slouží 
tato dvě tlačítka:

· ON / + : Zapnutí filtroventilační jednotky a zvýšení 
intenzity proudění vzduchu 

· OFF / - : Vypnutí filtroventilační jednotky a snížení 
intenzity proudění vzduchu

Uskladnění:
Ventilační ochranný dýchací systém autoflow XP® je 
dodáván ve stabilním a zabezpečeném přepravním 
obalu vysoké kvality, který je součástí dodávky a je 
určený pro mobilní použití Není nutné kupovat další 
přepravní obal pro zajištění optimální ochrany výrobku 
během nakládky a přepravy. Přepravní balení poskytu-
je dostatečný prostor pro přepravu všech komponentů 
a přídavného vybavení.

Modely:
Ventilační ochranný dýchací systém KEMPER autoflow 
XP® je určený k použití při svářečských činnostech a 
broušení.
 Pokrývka hlavy se uzpůsobí tvaru hlavy uživatele a 
zajistí tak maximální komfort během nošení. Navíc za-
ručuje optimální ochranu i pro osoby, které nosí brýle.

Výhody: 
 
» Nízká hmotnost 
» Kompaktní konstrukce 
» Pohodlný pás na nošení 
» Snadné ovládání 
» Umožňuje práci v úzkých prostorech 
» Bezkartáčový stejnosměrný elektrický motor 
» Výkonnost filtrace ve výši 99,8 % 
» Automatická regulace intenzity proudění vzduchu 
» Varovný zvukový signál 
» Pokrývka hlavy se uzpůsobí tvaru hlavy uživatele 
 
 
Obsah dodávky: 
 
» Ventilační ochranný dýchací systém 
 KEMPER autoflow XP® 

» Svářečská helma KEMPER autodark® 750 
» Opasek pro upevnění 
» Vzduchová hadice 
» Nabíječka 
» Návod k obsluze 
» Transportní kufr

Ventilační ochranný dýchací systém (ochrana dýchacích cest)

Ventilační ochranný dýchací systém KEMPER autoflow XP® se svářečskou 
helmou autodark® 750
Přenosná filtroventilační jednotka s plochou baterií v sadě se svářečskou 
helmou autodark® 750 se skvěle hodí k použití jak při svářečských činnostech 
tak při broušení. 
Přilba s automatickým svářečských filtrem s nastavitelným stupněm ochrany, 
zpoždění rozjasnění a úrovní citlivosti čidel, s přídavným modulem pro 
broušení a mikrokontrolérem. 

Technické údaje KEMPER autoflow XP® Technické údaje KEMPER autodark®

Intenzita proudění vzduchu: 150 - 210 l/min. Doba zapínání (23 °C): 0,0001 sek.
Hmotnost: 990 g Stupeň prosvětlení: DIN 4
Pohotovostní doba baterie: 7 - 14 hod.* Stupeň zatemnění: DIN 9 - 13

*Podle stupně znečištění filtrů a individuálně nastaveného proudění vzduchu.

Objednací údaje

Č. kat. Verze

70 830 750 XP Ventilační ochranný dýchací systém autoflow XP se svářečskou helmou KEMPER autodark 750

Ventilační ochranný dýchací systém (ochrana dýchacích cest)
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Deutschland (HQ)
KEMPER GmbH
Von-Siemens-Str. 20
D-48691 Vreden
Tel. +49(0)2564 68-0
Fax +49(0)2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom
KEMPER (U.K.) Ltd.
Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough Northamptonshire
NN8 5AA
Tel. +44(0)8081 7827 40
Fax +44(0)8081 7827 42
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France
KEMPER sàrl
7 Avenue de l’Europe
F-67300 Schiltigheim
Si vous appellez de France
Tél. +33(0)800 91 18 32
Fax +33(0)800 91 90 89
De Belgique ou de l’étranger
Tél. +49(0)2564 68-135
Fax +49(0)2564 68-40135
mail@kemper.fr
www.kemper.fr

España
KEMPER IBÉRICA, S.L.
Av. Riera Principal, 8
E-08328 Alella/Barcelona
Tel. +34 902 109-454
Fax +34 902 109-456
mail@kemper.es
www.kemper.es

India
KEMPER India
55, Ground Floor, MP Mall
MP Block, Pitam Pura
New Delhi -110034
Tel. +91.11.42651472
mail@kemper-india.com
www.kemper-india.com 

Česká Republika
KEMPER spol. s r.o.
Pyšelská 393
CZ-257 21 Poříčí nad Sázavou
Tel. +420 317 798-000
Fax +420 317 798-888
mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States
KEMPER America, Inc.
5910 Shiloh Road East
Suite 114
Alpharetta, GA 30005
Tel. +1 770 416 7070
Tel. US 800 756 5367
Fax +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland
KEMPER B.V.
Grevelingenweg 10
NL-3249 AE Herkingen
Verkoopkantoor
Tel. +49(0)2564 68-137
Fax +49(0)2564 68-120
mail@kemper.eu
www.kemper.eu

Mezinárodní zastoupení 
 vždy perfektní poradenství

»

Vyhrazujeme si právo zavádět technické změny bez předchozího upozornění. Tento dokument podléhá 
předpisům o ochraně autorských práv. Tento dokument je vlastnictvím firmy KEMPER a může být kdykoliv 
stažen z oběhu. Kopírování celého dokumentu nebo jeho částí je povoleno výhradně po schválení 
společností KEMPER GmbH. Č.
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