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LIETOTĀJA INFORMĀCIJA  
SEJAS MASKA, AIZSARGS PRET ELEKTRISKĀ LAUKA UZLIESMOJUMA •  MODELIS PS90, PS91

APRAKSTS
Esat iegādājies PORTWEST Arc sejas aizsargu, kā individuālo aizsardzības līdzekļi (IAL), 
lai samazinātu ietekmi elektriskā lauka uzliesmojuma negadījumā, jūsu acīm un sejai. 
Lai aizsargātu, rūpīgi izpētīt šo pamācību, pirms lietošanas!
1.VISPĀRĪGIE BRĪDINĀJUMI
Lietošana ir atļauta tikai personām, kas apmācītas, pamatojoties uz bīstamību un 
riska novērtējumu.Tas var ierobežot galvas kustības un redzes brīvību. Nelietojiet, ja 
bijis pakļauts saules gaismai.  Nelietojiet metināšanai.
Nepakļaujiet atklātai ugunij uz ilgu laiku. Virsma var sakarst, ja tiek pakļauta 
elektromagnētisko starojumam. Nomainiet ja tiek pakļauti ķīmisko vielu, eļļas un 
lubrikantu iedarbībai. Nomainiet, ja bojāts no mehāniskas iedarbības . Izmantot tikai 
kā komplektā. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas. Pārliecinieties, ka jūsu darba 
vieta ir pietiekami apgaismota. Nepietiekams iepakojums var samazināt aizsardzības 
līmeni. Tādējādi, izpildiet norādījumus, kā 8. nodaļā “Uzglabāšana”.
Šie brīdinājumi ir standarta brīdinājumi kā uz EN 166:
Materiālu, kas var nonākt saskarē ar valkātāja ādu var izraisīt alerģiskas reakcijas. 
(PIEZĪME: PORTWEST uzmanīgi izvēlas materiālus un nav zināms neviens alerģiskas 
reakcijas līdz šim.)
PORTWEST Arc Flash Sejas vairogi aizsargā pret ātrgaitas daļiņām. Ja nēsā ar standarta 
brillēm, tie var radīt apdraudējumu lietotājam.Aizsardzība pret ātrgaitas daļiņām tikai 
istabas temperatūrā.Aizsardzība pret ātrgaitas daļiņām tikai istabas temperatūrā.
2. PIETEIKUMS 
PORTWEST Arc sejais aizsargi, kopā ar papildu PPE, nodrošina atbilstoši tai augstāk 
noteiktu aizsardzības līmeni, aizsargā kvalificētu lietotāju darba laikā vai uzturoties 
tuvumā. PORTWEST Arc Sejas aizsargs nodrošina drošību uz acīm un tikai sejas, ja 
to izmanto, kā paredzēts. Nelietojiet PORTWEST Arc Seja aizsargu metināšanai un 
neizmanto vai neglabāt tos tuvu metināšanas darbiem.
PORTWEST Arc sejais aizsargs nodrošina tikai aizsardzību acīm un sejai pret siltuma 
un mehānisko bīstamību elektriskā lauka uzliesmojuma gadījumā, kad pilnībā 
nokomplektēts ar visām detaļām un nēsā kopā ar papildu PPE piemērots saistībā ar 
noteiktu aizsardzības līmeni
3. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Vienmēr pārbaudiet PORTWEST Sejas aizsarga montāžas sastāvdaļas pirms lietošanas. 
Pārliecinieties PORTWEST Sejas aizsargs ir droši piestiprināts. Noregulējiet izmēru, 
ja nepieciešams.
Piezīme: galvassegas nekad nevar pilnībā aizstāt drošības ķiveri. Sakarā ar valsts 
drošības noteikumiem un uzņēmuma politiku dažās valstīs vai uzņēmumiem ķivere 
izmantošana ir obligāta. Tā paša iemesla dēļ aizsargbrilles var valkāt zem aizsargstikla.
PIEZĪME: loka uzliesmojums / elektrisko loka uzliesmojums ar augstu enerģiju 
var izraisīt pastāvīgus traucējumus redzei vai citus smagu miesas bojājumus. 
IAL - Individuālie aizsardzības līdzekļi būtu jāizmanto vienmēr. Apsveriet augstāku 
aizsardzības līdzekļu izmantošanu, lai iegūtu papildus drošību, ja nelaimes gadījums 
rada vairāk enerģijas nekā oriģinali aprēķināta bīstamības un riska novērtējumu. 
Tomēr nevajadzētu būt darba tādos apstākļos, ko nevar aizsargāt ar Arc aizsardzības 
2. klases produktiem. Aprakstītās šajā dokumentā PORTWEST Arc sejas aizsargi ir 1. 
klases (PS90) un 2. klase (PS91) produkti.
Neskatoties uz to, ka PORTWEST Arc sejas aizsargs var fiksēts jebkurā pozīcijā, 
strādājot brīvā dabā vai tās tuvumā dzīvām daļām, paredzētā aizsardzība var tikai tad, 
kad aizsargstikls ir droši nofiksēts novietotajā pozīcija.
Pieļaujamā darba temperatūra starp -5°C un 45°
PIEZĪME: PORTWEST Arc sejas aizsargs ir paredzēti, lai aizsargātu acis un seju pret 
mehāniskajām un termiskajām briesmām elektriskā lauka uzlismojumā. Tomēr tas 
neaizstāj recepšu brilles, citus acu un sejas IAL, respiratoru maskas vai turpmāku citu 
IAL nepieciešamo pietiekamu lietošanu. Jāizvērtē bīstamība un jāveic riska analīze 
atbilstoši darba drošības noteikumiem pie konkrētās darba vietas. Dažās valstīs vai 
uzņēmumos izmantošana sejas vairogi ir atļauta tikai kombinācijā ar drošības brillēm.
4. STANDARTI
Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējumā. 
Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja 
instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām. 
PORTWEST sejas aizsargs sertificēts un atbilst standartam  EN 166:2001 & 170: 2002, 
GS-ET-29: 2011-05,   (Class 1 Open-Box test at 135 kJ/m2, ~ 3,2 cal/cm2)
Tie ir paredzēti, lai atbilstu ANSI Z87.1.
5. APRAKSTS PS90 ARC Flash Visor 1. klase
PORTWEST Arc sejas aizsargmaska PS90 ir Arc aizsardzība 1. klase un VLT Class 0 
preces kā standartam GS-ET-29. Tie nodrošina maksimālu gaismas caurlaidību un 
“uzlabotu krāsu atzīšanu”, kā nosaka EN 170. Pēc regulāra darba apstākļiem papildu 
nevar pieprasīt apgaismojumu. Tomēr pārbaudiet savu krāsu atzīšanu Pirms lietot šo 
produktu saskaņā ar savu konkrēto darba stāvoklī.
PORTWEST Arc sejas aizsargi PS90 ARC elektriskā lauka uzliesmojuma 1. klase sastāv 
no sejas vairoga ar kronšteinu uz spiedpogām..
5.1 CE MARĶĒJUMS
PS90 elektriskā lauka uzliesmojuma sejas aizsargs Clase 1 : 2C-1.2 PW 1 B 8-1-0 
3 CE 1883
2. UV filtri
C: Uzlabota krāsu atzīšana
1.4: Gaismas caurlaidība numurs numurs (> = 74,4% VLT)
PW: Ražotāja kods (PORTWEST Ltd)
1. Optiskā klase
B: Vidēja enerģijas ietekme (liela ātruma tests; 6 mm tērauda bumba pie 120 m / s 
istabas temperatūrā)
8-1-0: Izturība pret īssavienojumu elektriskās laukā, Arc elektriskā lauka 
uzliesmojuma aizsardzība Klase 1 (atvērtas kastes tests), gaismas caurlaidība Class 0 
(VLT> = 75%), kā GS-ET-29
3: Aizsardzība pret šķidrumu šļakatām
  : CE marķējums
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5.2. Montāžas instrukcija Sejas aizsargam PS90 pret elektriskā lauka 
uzliesmojuma, Klase 1
PORTWEST Arc sejas aizsargs PS90 ARC Flash Visor 1. klase tikai ar ķiveri, kas ir 
apstiprināta aizsardzībai sniedz maksimālajo gaidāmo aizsardzības līmenī. Gadījumā, 
ja rodas šaubas, sazinieties ar ķiveres ražotāju. Pievelciet skrūves tā, ka loka vairogs 
viegli var tikt virzīts uz augšu un uz leju, un droši balstās jebkurā stāvoklī.
Instalācija Sejas aizsargam PS90 pret elektriskā lauka uzliesmojuma, Klase 1
Uzspiediet uz piederumu ligzdām abās pusēs aizsargķiverei. Ja stiprinājums ir 
veiksmīgs, tad ar klikšķi tas būs savienots.
6. Apraksts Sejas aizsargam PS91 pret elektriskā lauka uzliesmojuma, 
Klase 2
Portwest PS91 ARC sejas aizsargs 2 Klase ir Arc aizsardzība 2 klase un VLT Class 1 
produkts, kas atbilst GS-ET-29. Tie pārsniedz specifikāciju augstāko aizsardzības līmeni 
klasei saskaņā ar GS-ET-29 un ir paredzēti, lai palielinātu krāsu uztveri un redzamās 
gaismas caurlaidība. Par gaismas caurlaidība ir VLT 1. klases, kā par GS-ET-29, 
var būt nepieciešama papildu apgaismojums. Pārbaudiet savu individuālo krāsu 
atzinību savā darba vidē. Sakarā ar variācijām darba kārtībā lūdzu izvērtēt vajadzību 
pēc papildu apgaismojums (minimālais apgaismojuma 30 lux, kura pārsniegums 
jānovērš aiz PORTWEST Arc sejas aizsarga) un pārbaudīt savu krāsu atzīšanu Pirms 
lietot šo produktu saskaņā ar vietējiem apgaismojuma apstākļiem. Daži Iluminācijas 
(piemēram, LED lampas), var arī mainīt krāsu atzīšanu.
6.1 CE marķējums
2 PS91 ARC sejas aizsargs klase: 2C-1.4 PW 1 B 8-2-1 3 CE 1883
2. UV filtri
C: Uzlabota krāsu atzīšana
1.4: Gaismas caurlaidība numurs (74,4%> VLT> 58,1%),
PW: Ražotāja kods (PORTWEST Ltd)
1. Optiskā klase
B: Vidēja enerģijas ietekme (palielināta stabilitāte (S) + ātrgaitas tērauda lodīšu tests 
pie 120 m/s pagājis)
8: Izturība pret īssavienojumu elektriskās laukā,
2: Klase 2 atvērtas kastes testu izturējis 423 kJ / m² ~ 10,1 cal / cm², kā par GS-ET-29
1: Caurlaidība klase 1 (50% = <VLT <75%), kā par GS-ET-29
3: Aizsardzība pret šķidrumu šļakatām

  CE marķējums
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7. TĪRĪŠANA
Notīrīt un pārbaudīt PORTWEST Arc sejas aizsargu pirms katras lietošanas. Tīrīt ar 
mitru drānu, ja netīrs. Ja nepieciešama papildus tīrīšana, tīrīt ar maigām ziepēm un 
ūdeni un noslaucīt sausu. Ja nepieciešams tīrīšanai un pārbaudei, izjaukt PORTWEST 
Arc sejas aizsargu no ķiveres kronšteinu vai galvassegas un, atkarībā no produkta 
modeļa - no zoda aizsarga. Pārliecinieties, ka pirms lietošanas visi komponenti ir 
pareizi no jauna samontēti!
8. UZGLABĀŠANA
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, uzglabāt PORTWEST Arc elektriskā lauka 
uzliesmojuma sejas aizsargu aizsargatmosfēras maisiņā, ko izmanto PORTWEST kā 
oriģinālo iepakojumā. (PIEZĪME: Citi iepakojuma materiāli, kas satur šķīdinātājus, 
var samazināt aizsardzības līmeni.) Glabāt no saules gaismas, tīrā un sausā vidē. 
Glabāšanas temperatūra ir no 0 ° C līdz 35 ° C. Neizmantot metināšanas darbā
9. TEHNISKĀ APKOPE, REMONTS UN NOMAIŅA
PORTWEST Arc Sejas vairogi ir jānomaina, ja:
Tie ir saskrāpēti vai bojāti
Tie ir tikti pakļauti elektriskā lauka iedarbībai
Tie ir pakļauti ķīmisko vielu, eļļas un lubrikantiem
Tie ir bojāti ar mehānisku iedarbību
Viņi ir lietoti pietiekoši ilgi
Tie ir pakļauti augstam siltumam vai pakļauti saules gaismai
Tie ir pakļauti ugunij uz ilgu laika periodu.
UZMANĪBU: Aizsardzība acīm un sejai pret siltuma un mehānisko bīstamību un 
bojājumiem elektriskā lauka uzlismojumā var nodrošināt, tikai izmantojot Portwest 
oriģinālās sastāvdaļas. Rezerves daļas: Nav rezerves daļas pieejamas!
10. KRITĒRIJI UN KALPOŠANAS ILGUMS
Ja tiek konstatēti kādi nodilumi vai bojātas komponentes, tie nekavējoties jāaizvieto 
un jālikvidē. Nekad atkārtoti neizmantojiet PORTWEST sejas aizsargus, ja tiem ir bijuši 
nejauši uzliesmojošie gadījumi vai ir izpildīti visi iepriekš aprakstītie aizvietošanas 
kritēriji. PORTWEST aizsargmaska tiek izgatavota no visaugstākās kvalitātes 
materiāliem atzītā ražotnē. Tās derīguma termiņš ir 5 gadi.Neskatoties uz to, tāpat kā 
citiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no plastmasas vai tā sakausējumiem, tas var tikt 
bojāts dažādu faktoru dēļ darba vietās, piemēram, UV starojums, eļļas, smērvielas, 
mehāniskais trieciens, skrāpējumi ucPORTWEST iesaka nomainīt aizsargu gadījumos, 
kas minēti 8. nodaļā. Ņemot vērā drošības noteikumus, lietotājam ir jāievēro 
lietošanas ilgums un jānomaina savlaicīgi. Šis ir vispārējs ieteikums, kas nav atkarīgs 
no elektriskā loka aizsardzības.
11. BĪSTAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS
Lai izvēlētos atbilstošu acu un sejas aizsargierīces, jāveic bīstamības un riska analīzi, 
ko veic apmācīti speciālisti. Jāseko, lai acu, sejas un / vai galvas aizsargs nekad 
netiek izmantoti vidē ar augstāku riska pakāpi nekā aizsardzības reitingā norādīts uz 
marķējuma. Saskaņā ar šo bīstamības risku novērtējumu, PORTWEST Arc elektriskā 
lauka uzliesmojuma Sejas aizsargs, jākombinē ar vēl citiem aizsardzības līdzekļiem, 
piemēram, ķiveres, apģērbu, cimdus uc
Neatbilstoša izmantošana, piemēram, augstākā elektriskā lauka iedarbības zonā, var 
izraisīt nopietnus bojājumus dzīvībai un veselībai tā lietotājam.
12. IEROBEŽOJUMI - BRĪDINĀJUMI
Neievērojot šos norādījumus, var izraisīt pastāvīgus 
traucējumus redzei vai citus smagus miesas bojājumus.

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations
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