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Код Обозначаване Описание на областта на употреба
Нито 
един

Основно Неопределени механични опасности и опасности, произтичащи от 
ултравиолетова, видима, инфрачервена и слънчева радиация.

3 Течности Течност (капчици или пръски)
4 Големи прахови частици Прах с размер на частиците> 5 μm
5 Газ и фини прахови частици Газове, пари, спрейове, дим и прах с размер на частиците <5μm
8 Късо съединение електрическа дъга Електрическа дъга при късо съединение в електрическото оборудване
9 Разтопен метал и горещи твърди частици Пръски от разтопен метал и проникване на горещи твърди вещества

Код Механични изисквания за здравина
S Повишена здравина  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Ниска енергия на удара (Ø6 mm / 45 m/s)
B Средна енергия на удара (Ø6 mm / 120 m/s)
A Енергийно въздействие (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Ниска енергия на удара при екстремни температури -5°C / +55°C
BT Средна енергия на удара при екстремни температури -5°C / +55°C

ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Предпазни очила в съответствие със съществените изисквания на 
Pегулиране  (EU) 2016/425 и с общите изисквания на стандарт EN166: 
2001 (и EN170: 2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001) .
 Да се съхраняват на сухо място при стайна температура и защитени 
от пряка слънчева светлина. Предпазните очила трябва да се 
транспортират, като предпазна мярка, с тяхната оригинална 
опаковка. Избягвайте удари и падане на тежки предмети 
върху очила. 
 Лещите трябва да се почистват със сапунена вода или да се 
изплакват редовно; Подсушават се с мека кърпа. Никога не 
почиствайте когато са сухи, не използвайте абразивни материали; 
Дезинфекцирайте редовно, като използвате обикновен домакински 
или медицински дезинфектант и обилно изплаквайте.
Маркировка на окулярите:
Номер по скала (когато е приложимо): X-Y
(Код и номер по скала за ултравиолетови филтри - EN170): 2-Y
(Код и номер по скала за ултравиолетови филтри с добро 
разпознаване на цвят - EN170): 2C-Y
(Код и номер по скала за единични филтри за индустриална 
употреба - EN172): 5-Y
Наименование на производителя: PW
Оптичен клас: 1
Символ за механична якост: F / B / FT / BT
Устойчивост на повреда на повърхността от фини частици (по 
избор): K
Устойчивост на мъгла на окулярите (по избор): N 
Маркировка на рамката:
Идентификация на производителя: PW
Номер на стандарт: EN166
Област на приложение - Плискане на течност / частици прах / Газове 
и фин прах: 3/4/5 (по желание) 
Символ за въздействие / екстремни температури: F / B / FT / BT 

ВНИМАНИЕ
Стоките трябва да бъдат проверени преди всяка 
употреба.
При нормални условия на съхранение и употреба 
според информация на потребителя, тези продукти 
осигуряват адекватна защита в продължение на 
1 година.
Пълния комплект очила трябва да се изхвърлят след 
счупване, спукване или друга повреда.
Ако символът F, B и A не са общи за лещата и рамката, 
то тогава се приема по-ниско ниво на защита за 
предпазните очила.
Рамката, когато е в контакт с кожата може да 
предизвика алергична реакция при чувствителни 
индивиди
Защитни очила срещу летящи частици с висока 
скорост, носени върху стандартни очила може да 
предадат въздействие, при което се създава опасност 
за ползвателя
Ако защитата е срещу високоскоростни частици при 
екстремни температури тогава се налага на избраните 
защитни очила да бъде маркирана буквата Т веднага 
след нивото на въздействие, т.е. FT, BT или АТ. Ако 
нивото на въздействието не е последвано от буквата 
Т, тогава защитните очила, се използват само срещу 
високоскоростните частици при стайна температура
Тези продукти включват филтър за UV-защита и 
единични филтри; свържете се с местния дилър за 
идентифициране на съответния номер по скалата за 
вашите нужди.
Няма аксесоари, нито резервни части на разположение

Символ за области на приложение:

Изтеглете декларация за съответствие @ www.portwest.com/declarations

ПРОИЗВОДИТЕЛ  Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Име и адрес на нотифициращия орган, който е издал ЕО за 
сертифициране
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EN 166:2001
EN 169:2002
EN 170:2002
EN 172:1995
EN 175:1997 DIN CERTCO GMBH   Notified Body Number : 0196   

Prut-und Zertifizierungszentrum Aalen, Gartenstrabe 133,  73430 Aalen Germany.
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V.     Notified Body Number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam - Netherlands 
TESTED AND CERTIFIED BY: INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, INC.
Notified Body Number 1023 Tr. Tomáše Bati 299 763 02 Zlín/ CZECH REPUBLIC

Model Ocular marking: Frame marking: The number of standard TEST HOUSE
PW22 2C-1,2 PW 1 B PW EN 166  B CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW30 2C-1,2 PW 1 F PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33/ PS33 (Clear) 2C-1,2 PW 1 FT PW EN 166 F T CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33A (Amber) 2C-1,2 PW 1 FT PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 170 DIN CERTCO
PW33S (Smoke) 5-3,1 PW 1 FT PW EN 166 F T CE EN 166 - EN 172 DIN CERTCO
PW61 5 PW 1 F PW EN 175 F CE EN 166 - EN175 - EN 169 DIN CERTCO
PW20 PW 1 B CE PW EN 166 B CE EN166 BSI


