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ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GR

Κωδικός Ονομασία Περιγραφή του πεδίου χρήσης
Κανένας Βασική Ακαθόριστοι μηχανικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι που προκύπτουν από την 

υπεριώδη, ορατή, υπέρυθρη και ηλιακή ακτινοβολία.
3 Υγρά Υγρά (σταγόνες ή πιτσιλιές)
4 Μεγάλα σωματίδια Σκόνη με μέγεθος σωματιδίων > 5μm
5 Φυσικό αέριο και σωματίδια σκόνης Αέρια, ατμοί, ψεκασμοί, καπνός και σκόνη με μέγεθος σωματιδίων  <5μm
8 Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικού τόξου Ηλεκτρικό τόξο λόγω του βραχυκυκλώματος στον ηλεκτρικό εξοπλισμό
9 Λιωμένο μέταλλο και καυτά στερεά Πιτσιλιές λειωμένου μετάλλου και διείσδυση ζεστών στερεών

Κωδικός Απαιτήσεις μηχανικής αντοχής
S Αυξημένη ευρωστία  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Χαμηλή ενεργειακή κρούση (Ø6 mm / 45 m/s)
B Μέτρια ενεργειακή κρούση (Ø6 mm / 120 m/s)
A Υψηλή ενεργειακή κρούση (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Χαμηλή ενεργειακή κρούση σε ακραίες θερμοκρασίες -5°C / +55°C
BT Μέτρια ενεργειακή κρούση σε ακραίες θερμοκρασίες -5°C / +55°C

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανατρέξτε στην ετικέτα / σημάνσεις του προϊόντος για λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα 
πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο 
και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425) και 
με τις γενικές απαιτήσεις του πρότυπο EN166:2001 (και EN170:2003, 
EN172:2002) 
Κρατήστε τα γυαλιά σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασία δωματίου 
και προστατευμένα από το φως του ήλιου. Τα γυαλιά πρέπει να 
μεταφέρονται με προσοχή, στο εσωτερικό της αρχικής συσκευασίας. 
Αποφύγετε τους κραδασμούς και τις πτώσεις βαριών αντικειμένων 
στα γυαλιά.
Οφθαλμική σήμανση:
Κλίμακα αριθμού (όταν εφαρμόζεται): X-Y
(κωδικός και κλίμακα αριθμού για φίλτρα ultraviolet - EN170): 2-Y
(κωδικός και κλίμακα αριθμού ultraviolet φίλτρων με καλή χρωματική 
αναγνώριση - EN170): 2C-Y
(κωδικός και κλίμακα αριθμού για φίλτρα ηλιακής θάμβωσης για 
βιομηχανική χρήση - EN172): 5-Y
Προσδιορισμός του κατασκευαστή: PW
Πιοτιά όρασης 1
Σύμβολο για μηχανική αντοχή: F/B/FT/BT
Αντοχή σε επιφανειακή βλάβη από λεπτά σωματίδια (προαιρετικό): K
Αντίστασης φακών στους υδρατμούς(προαιρετικό): N 
 
Πλαίσιο σήμανσης:
Ταυτοποίηση του κατασκευαστή: PW
Ο αριθμός των πρωτότυπων: ΕΝ166
Προστασία από - ψεκασμό υγρών/σκόνη σωματιδίων/αέρια και λεπτή 
σκόνη: 3/4/5 (προαιρετικά) 
Σύμβολα προστασίας από χτυπήματα θερμού αέρα: F/B/FT/BT 

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ
Έλεγχος προϊόντων πριν από κάθε χρήση
Κάτω από την κανονική αποθήκευση και χρήση σύμφωνα με τα 
στοιχεία χρήστη, αυτό το υλικό παρέχει 1 έτος εγγύηση
Τα γυαλιά πρέπει να πετάγονται μετα από θραύση, γρατζουνιά 
ή άλλη φθορά
Εάν τα σύμβολο F, B και Α δεν είναι κοινά στους φακούς και 
τον σκελετό τότε έχουμε την χαμηλότερη οφθαλμολογική 
προστάτες.
Ο σκελετός όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμούς στο σημείο
Προστατευτικά ματιών έναντι σωματιδίων υψηλής ταχύτητας 
που φοριέται πάνω από το Στάνταρ οφθαλμικά γυαλιά μπορεί 
να διαβιβάζει επιπτώσεις, δημιουργώντας έτσι κίνδυνο για 
το χρήστηΠροστατευτικά ματιών έναντι σωματιδίων υψηλής 
ταχύτητας που φοριέται πάνω από το Στάνταρ οφθαλμικά 
γυαλιά μπορεί να διαβιβάζει επιπτώσεις, δημιουργώντας έτσι 
κίνδυνο για το χρήστη
Εάν απαιτείται προστασία έναντι σωματιδίων υψηλής ταχύτητας 
στα άκρα της θερμοκρασίας στη συνέχεια τα προστατευτικά 
γυαλιά που έχουμε επιλέξει θα πρέπει να φέρουν το γράμμα T 
αμέσως μετά στην επιστολή της επιπτώσεις, δηλαδή FT, BT ή AT. 
Αν το γράμμα επιπτώσεων δεν ακολουθείται από το γράμμα Τ, 
στη συνέχεια, γυαλιά προστασίας ματιών που έχουμε επιλέξει τα 
χρησιμοποιούμε μόνο κατά της υψηλής ταχύτητας σωματίδια σε 
θερμοκρασία δωματίου
Αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνουν ένα φίλτρο UV-προστασία 
και φίλτρα ηλιακής θάμβωσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό 
σας αντιπρόσωπο για να προσδιορίσετε τον αριθμό κατάλληλης 
κλίμακας για τις ανάγκες σας.
Δεν υπάρχουν ούτε αξεσουάρ ούτε ανταλλακτικά διαθέσιμα

Σύμβολα προστασίας από:

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης @ www.portwest.com/declarations
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EN166:2001
EN 170:2002
EN172:1995

Model Ocular marking: Frame marking: Standard TEST HOUSE
PS04 (Clear) 2C-1.2 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 170 BSI
PS04 (Smoke) 5-3.1 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 172 BSI
PW13 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI

PW13 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW14 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI
PW14 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW24 2C-1.2 PW 1 BT CE PW EN 166 BT 3 CE EN 166 - EN 170 BSI
PW25 2C-1.2 PW 1 BT K N CE PW EN 166 BT 3 4 5 CE EN 166 - EN 170 BSI


