114USP

i

GYÁRTÓK ADATAI :
Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

EN-166; EN 170; GS-ET-29;
(PS90, PS91)
NFPA 70E, ASTM F2178
(PS91)
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A FÜGGETLEN MINŐSÍTŐ INTÉZET NEVE ÉS CÍME:
ECS GmbH-European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung, Laserschutz und Optische Messtechnik,
Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Germany
1883: Bejelentett szervezet azonosító száma

FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓ

BEVEZETÉS
A Portwest Ívvédő arcvédővel minimalizálni tudja a behatásokat, megvédi arcát és
szemét, amennyiben megfelelően használja. A teljes védelem érdekében olvassa el
figyelmesen ezen használati útmutatót.
1. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
A szakemberek által alkalmazott veszélyek csak kockázatelemzésre vonatkoznak.A
fej mozgását és a kilátást befolyásolhatja. Ne tegye ki napfénynek. Ne használja
hegesztéshez.
Ne tegye ki nyílt lángnak hosszabb ideig. Ha elektromágneses sugárzásnak teszi ki,
felülete felmelegszik. Cserélje ki, ha vegyszerrekkel, olajjal vagy kenőanyagokkal
érintkezik. Cserélje ki, ha termék megsérült . Csak szettben használja. Csak eredeti
alkatrészekkel használja. Győződjön meg róla, hogy a munkahely kellően kivilágított.
A hiányos csomagolás csökkentheti a termék védelmi szintjét. Kövesse a tárolásra
vonatkozó 8. fejezet utasításait.
Az alábbi figyelmeztetések általános figyelmeztetések az EN 166 szabvány
szerint:
Az anyagok, amelyek érintkeznek viselője bőrével allergiás reakciót okozhatnak arra
hajlamos egyéneknél. (Megjegyzés: Portwest alapnyagait gondosan választja, eddig
nincs tudomása semmilyen allergiás reakcióról.)
A PORTWEST elektromos ív arcvédő véd nagy sebességű részecskék ellen. A sérült
vagy karcos látómező csökkenti látást, mely veszélyt jelent viselőjének.A védõt csak
nagy sebességû részecskék ellen használják szobahõmérsékleten.A védõt csak nagy
sebességû részecskék ellen használják szobahõmérsékleten.
2. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az Íválló arcvédő, kiegészítve további egyéni védőeszközökkel meg tudja védeni a
szakképzett munkaerőt. PORTWEST Íválló arcvédő rendeltetés szerű használat esetén
védi a szemet és az arcot. Ne használja elektromos ívhegesztés esetén.
PORTWEST Íválló arcvédő csak akkor nyújt termikus és mehanikai védelmet a
szemnek és az arcnak, ha nincs sérült alkatrész és a kiegészítő egyéni védőeszközök is
megfelelő védelmi szintet nyújtanak.
3. ÁLTALÁNOS - HASZNÁLAT
Használat előtt mindig ellenőrizze az összes alkatrészt. Ellenőrízze, hogy a PORTWEST
Íválló arcvédő biztonságosan van rögzítve a tartófedélhezvagy a fejpánthoz. Állítsa
szorosabbra, ha szükséges.
MEGJEGYZÉS: A látómező tartó nem helyettesíti a védősisakot. Tehát, ha az adott
országban előírás a védősisak használata, akkor ez a termék nem helyettesíti.
Ugyanez a helyzet, ha védőszemüveg is előírás.
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos ív súlyos sérüléseket okozhat. Az EVE - egyéni
védőeszköz az utolső védelmi lehetőség, amennyiben minden más intézkedés
hatástalan volt. Mindig mérlegelje a magasabb védőképességű védőeszköz
használatát, hogy növelje a biztonságot. A Class 2 ívvédelmi rendszerrel nem védhető
munkaterületeken nem szabad élő munkaerőt alkalmazni. A PORTWEST Íválló
arcvédő Class 1 (PS90) és Class 2 (PS91) osztályba sorolt termékek.
Annak ellenére, hogy a PORTWEST Íválló arcvédő különböző pozíciókban rögzíthető,
csak akkor nyújt védelmet, ha a látómező megfelelően van rögzítve.
Működési hőmérséklet: -5°C és +45°C között.
FIGYELMEZTETÉS: A PORTWEST Íválló arcvédők az elektromos ív elleni védelemre
szolgálnak, megvédik az arcot és a szemeket az elektromos ív hő és mechanikai
hatásaitól. Az adott munkavégzéshez tartozó védőeszköz juttatási rend szabályozza,
hogy e mellet még mely egyéni védőeszközöket kell használni a munkavégzés
folyamán. Bizonyos országokban az arcvédőt csak védőszemüveggel együtt lehet
használni.
4. SZABVÁNYOK
A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén
találja. Kizárólag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő
szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425
rendelet követelményeinek.
PORTWEST Íválló arcvédő minősítve van a EN 166:2001 és 170: 2002, GS-ET-29:
2011-05, (Class 1 nyitott doboz tesztelve 135 kJ/m2, ~ 3,2 cal/cm2)
Úgy tervezték, hogy megfeleljen az ANSI Z87.1. -nek.
5. Leírás PS90 Íválló arcvédő 1
The PORTWEST Íválló arcvédő PS90 Ívvédelem Class 1 és VLT Class 0 termékek a
GS-ET-29 szabványoknak megfelelően. Ezek biztosítják a maximális fényáteresztést
és a jobb színfelismerést, melyet az EN170 szabvány előír. Normál munkakörülmények
között további világítás nem szükséges. Ennek ellenére használat előtt mindig
ellenőrízze a színek felismerhetőségét az adott üzemi körülmények között.
The PORTWEST Arc Flash Face shields PS90 ARC Flash Visor Class 1 tartalmaz egy
arcvédőt.
5.1 CE JELÖLÉSEK
PS90 ARC Flash Visor Class 1 : 2C-1.2 PW 1 B 8-1-0 3 CE 1883
2: UV szűrő
C: Tökéletesített szín felismerés
1.2: Árnyékolás száma (> = 74,4% VLT)
PW: Gyártó kódja (PORTWEST Ltd)
1: Optikai osztály
B: Közepes energiájú hatás (gyors sebességű teszt; 6mm-es acélgolyó 120 m/s
szobahőmérsékleten)
Ellenállás a rövid áramkörű elektromos ív, Class 1 ívvédelem (Open-Box Test),
fényáteresztés Class 0 (VLT > = 75 %) GS-ET-29 szerint.
3: Fröccsenő folyadékok elleni védelem
: CE jelölés
1883: Bejelentett szervezet azonosító száma
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5.2 Szerelési útmutató a PS90 ARC Flash Visor Class 1
A PORTWEST Arc Flash Face shields PS90 ARC Flash Visor Class 1 a maximális védelmi
szint elérése érdekében csak olyan sisakhoz szerelje, amely véd az elektromos ív ellen.
Bármilyen kérdés esetén forduljon a gyártóhoz. A csavarokat húzza meg úgy, hogy
a látómező fel- és lefelé egyaránt könnyen állítható legyen és biztonságos legyen
minden pozícióban.
PS90 ARC Flash Visor Class 1 beállítása
Helyezze be a PORTWEST Íválló arcvédő adaptereket a sisak oldalán található résekbe.
Kattanást fog érezni, ha az adaptert teljesen behelyezte a nyílásba.
6. LEÍRÁS - PS91 Íválló arcvédő 2
Portwest PS91 Íválló arcvédő Class 2 termékek ívvédelem Class 2 és VLT Class 1
termékek a GS-ET-29 és szerint. Felülmúlják a GS-ET-29 és szerinti legmagasabb
elektromos ív elleni védelmi osztály specifikációit és úgy tervezték, hogy
maximalizálja szín- és fénylátást. A GS-ET-29 szerint egy VLT Class 1 fényáteresztő
használata esetén szükség lehet kiegészítő megvilágításra. Ellenőrízze az egyes
színek felismerését az adott munkakörnyezetben. Az eltéeések miatt kiegészítő
világítás esetén is, használat előtt ellenőrízze a színek felismerhetőségét az adott
megvilágítási feltételek szerint (minimum 30 lux megvilágítás a PORTWEST Arc
Shields mögött). Egyes megvilágítási típusok (pl. LED lámpák) megváltoztathatják a
színek felismerhetőségét.
6.1 CE JELÖLÉSEK
PS91 ARC Flash Visor Class 2: 2C-1.4 PW 1 B 8-2-1 3 CE 1883
2: UV szűrő
C: Tökéletesített szín felismerés
1.4 : Árnyékolás száma (74,4% > VLT > 58,1%)
PW: Gyártó kódja (PORTWEST Ltd)
1: Optikai osztály
B: Közepes energiájú hatás (megnövekedett tartósság; nagy sebességű acélgolyó
teszt 120 m/s)
8: Ellenállás a rövid áramkörű elektromos ívvel szemben
Class 2 Open-Box teszt 423 kJ/m² ~ 10,1 cal/cm² GS-ET-29 alapján
1: Áteresztőképesség Class 1 (50 % = < VLT < 75 %) GS-ET-29 alapján
3: Fröccsenő folyadékok elleni védelem
CE jelölés
1883: Bejelentett szervezet azonosító száma
7.TISZTÍTÁS
Tisztítsa és ellenőrízze a PORTWEST Íválló arcvédő minden használat előtt. Tisztítsa
nedves kendővel, hacsak nem erősen szennyezett. Amennyiben további tisztítás
szükséges, tisztítsa enyhén szappanos vízzel és törölje szárazra. Ha a tisztításhoz
szükséges, szedje szét. Ügyeljen arra, hogy az összeszerelésnél, minden alkatrész
a helyére kerüljön.
8. TÁROLÁS
Tárolja a PORTWEST Íválló arcvédő a tárolódobozban, amely egyben a PORTWEST
eredeti csomagolása. (Megjegyzés: Más csomagolóanyagok különböző oldószereket
tartalmazhatnak, mely csökkentheti termék a védelmi szintjét.) Tároljuk napfénytől
távol, tiszta, száraz környezetben. A tárolási hőmérséklet 0°C és +35°C között legyen.
Ne használja ívhegesztéshez.
9. KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS ÉS CSERE
A PORTWEST Íválló arcvédőt le kell cserélni ha:
Karcos vagy sérült
They have been exposed to an arc flash
Ki volt téve vegyszereknek, olajoknak vagy kenőanyagoknak.
Mechanikai hatásra sérült
Elérték a normális élettartamot
Ki volt téve magas hőfoknak vagy napfénynek
Hosszabb ideig ki volt téve tűznek
FIGYELEM: Csak akkor biztosítja szem és arc védelmét hő és mechanikai veszélyek
ellen elektromos ív esetén, ha eredeti alkatrészekkel használják. ALKATRÉSZEK: Nem
kapható hozzá alkatrész.
10. ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK ÉS A HASZNOS ÉLETTARTAM
MEGHATÁROZÁSA
Ellenőrizze és cserélje ki a sérült vagy kopott alkatrészeket. Soha ne használja újra a
PORTWEST Arc Flash Face pajzsokat, ha ív áthúzást okozott, vagy a fent leírt bármely
kicserélési feltétel teljesül. A PORTWEST ívvédő pajzs kiváló minőségű anyagokból
és vezető gyártási folyamatokkal gyártva, hosszú távú használatra tervezve (5
év).Mindazonáltal, mint bármely más műanyag vagy műanyagötvözetből készült
termék, a napi munkafaktorok tipikus kombinációi, például az UV-sugárzás, az olajjal
és a kenőanyagokkal való érintkezés, karcolások és mechanikai hatások, mint minden
műanyag terméket befolyásolhatnak.
11. VESZÉLYEK FELMÉRÉSE
Annka érdekében, hogy a megfelelő arc- és szemvédő eszközt kiválassza, jól képzett
szakemberekkel kockázat elemzést kell végezni, valamint soha ne használja a
szem-, arc és fejvédőt olyan környezetben, amely magasabb besorolást kapott,
mint a feltüntetett védelem értékelése. A veszély kockázatértékelése alapján ki kell
egészíteni további ívvédő védőeszközökkel, mint sisak, ruházat, kesztyű stb.
Nem megfelelő használat - pl. nagyobb ív kitettség - súlyos károkat okozhat a
felhasználó életére és egészségere.
12. KORLÁTOZÁSOK - FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az súlyos látás és személyi sérüléseket
okozhat.
Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot @ www.portwest.com/declarations

