
PRONTA PARA A MISSãO. 



Design Revolucionário – As máscaras de solda tem 
sido aparentemente as mesmas por anos. Mas não 
mais. O design da Sentinel não é muito grande nem 
muito pequeno, se adaptando a uma vasta variedade 
de tamanhos de cabeças e ao mesmo tempo 
inovando na estética. As linhas exteriores minimizam 
os contornos, então nada atrapalha o trabalho em 
ambientes apertados. 
 
Carneira ergonômica HALO™ – A carneira da Sentinel 
foi desenvolvida com foco em ergonomia. Os cinco 
pontos de fixação são ajustáveis, tornando o peso da 
máscara distribuído em torno da cabeça, reduzindo as 
cargas de pressão e aumentando o conforto em uso 
prolongado. 

Lente frontal esférica – A grande lente ao redor da 
máscara permite a entrada de luz natural com mais 
intensidade quando no modo GRIND, aumentando a 
visibilidade e claridade. A Sentinel já vem com duas 
lentes: uma transparente e outra amarela, cada uma 
com fácil e rápida substituição. 
 
Painel de Controle LCD – Botões analógicos dão 
um diferencial à Sentinel, que possui um display 
LCD touchscreen colorido, semelhante a uma tela de 
smartphone. Esta tela premium dá mais claridade ao 
operador, enquanto os controles intuituivos e funções 
fáceis de usar tornam simples a tecnologia inteligente.

SENTINEl A50: A MELHOR 
ESCOLHA PARA A MELHOR SOLDA. 
Os melhores soldadores merecem o melhor equipamento. E quando se 
trata de escolher a máscara de solda, escolha Sentinel – extremamente 
confortável, com controle intuitivo, e grande visibilidade.



FILTRO ÓPTICO
Classe Óptica 1/1/1/2

Área de Visão 100 mm × 60 mm

Tamanho do Filtro 133 mm × 114 mm × 9 mm

Escurecimento da Lente DIN 5-8/9-13

Estado de Luz DIN 3.0

Controle de Escurecimento Interno

Sensores 4

Liga/Desliga Automático

Alimentação
Célula Solar + duas baterias 
substituíveis (CR2450 lithium)
Alarme de Bateria Baixa 

Tempo de Interrupção
0.04 ms a 55°C
0.075 ms a  
temperatura ambiente

Controle de Sensibilidade Baixo-Alto; Ajustável com 
botão de giro infinito

Tempo de Resposta 
(escuro p/ claro) 0.1 s ~ 1.0 s

Botão externo para  
modo GRIND Sim

Baixa corrente suportada 
em TIG ≥ 2 A/DC; ≥ 2 A/AC

Configuração de Memória 8 x funções pré-definidas

Normas
DIN plus; CE; EN175; EN379; 
EN166; ANSI Z87.1; CSA Z94.3;  
AS/NZS1338.1

As lentes ultra-claras e coloridas dão ao soldador 
uma visão real da sua solda. 

Filtro de Escurecimento Automático (ADF) –  
A Sentinel redefiniu os padrões de visibilidade para 
o soldador com os seu filtro de alta classe ótica, 
permitindo uma visão mais clara e melhor definição de 
cores. O estado de luz no modo GRIND dão melhor 
conveniência e pode ser acionada por um botão 
externo.



SERVIÇO E SUPORTE
INCOMPARÁVEIS. 
A Sentinel, assim como qualquer outro produto ESAB, conta com o nosso compromisso de

suporte e serviços superiores ao Cliente, e também, com a maior rede de serviço técnico 
autorizado, presente em todo o Brasil.

Para mais informações, visite esab.com/sentinel. 

ESAB    /   esab.com   

2 ANOS DE GARANTIA.
Como líder em soldagem e corte, a ESAB garante ampla rede de serviço técnico

autorizado, disponível em todo o Brasil, além de 2 anos de garantia para este produto.


