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Код Ознака Опис на полето на употреба
Нема Основен Неопределено механички опасности и опасност, што произлегува од 

ултравиолетово, видливо, инфра-црвени и сончевото зрачење.
3 Течности Течност (капки или прскање)
4 Големи честички прашина Прашина со големина на честички од> 5μm
5 Гас и ситни честички прашина Гасови, пареа, спрејови, чад и прашина со големина на честички <5μm
8 Краток спој на електричен лак Електричен лак поради краток спој во електричната опрема
9 Течен метал и жешки цврсти материи Прскање на растопен метал и пенетрација на топла цврсти материи

Код Услови за машинска цврстина
S Зголемување на стабилноста  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Низок ефект на енергија (Ø6 mm / 45 m/s)
B Среден ефект на енергија (Ø6 mm / 120 m/s)
A Силен ефект на енергија (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Низок енергетски ефект на екстремни температури -5°C / +55°C
BT Среден ефект на енергија на екстремни температури -5°C / +55°C

ЗАШТИТНИ ОЧИЛА
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
Погледнете во етикетата на производот за подетални информации за 
соодветните стандарди. Се применуваат само стандардите и иконите што се 
појавуваат на производот и на информациите за корисникот подолу. Сите 
овие производи се во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ) 2016/425. 
и со општите барања на стандардот EN166:2001  
(и EN170:2002, EN 172:1994 +A1:2000 +A2:2001) 
Чувајте ги очилата на суво место на собна температура и заштитени од 
сончева светлина. Очила мора да се транспортираат со претпазливост, 
во оригиналното пакување. Избегнете удари и пад на тешки предмети 
врз очилата. Стаклото треба да се чисти со вода со сапуница и плакнете 
ги редовно; Исушете ги со мека крпа. Никогаш не чистете со суво триење 
и не користете абразивни средства за чистење; Дезинфицирајте ги 
редовно користејќи средство за домаќинство или медицински средства за 
дезинфекција и темелно да ја исплакнете.
Окуларна ознака:
Размер (кога е применливо): X-Y
(Код и размер за ултравиолетови филтри - EN170): 2-Y
(Код и размери за ултравиолетови филтри со добро препознавање боја 
- EN170): 2C-Y
(Код и размери за филтри за отсјај на сонцето за индустриска употреба 
- EN172): 5-Y
Идентификација на производителот: PW
Оптичка класа: 1
Симбол за механичка сила: F/B/FT/BT
Отпорност на површинско оштетување од ситни честички (опционално): K
Отпорност на магла (по избор): N 
Означување на рамката:
Идентификација на производителот: PW
Број на стандард: EN166
Област на употреба - течни капки,прскање / честички прашина / гасови и 
ситен прав: 3/4/5 (по избор) 
Симбол за влијанија / крајности на температури: F / B / FT / BT 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Очилата треба да ги проверите пред секоја 
употреба.
Под нормални услови на чување и употреба според 
информациите за корисникот, овој производ 
обезбедува соодветна заштита од 1 година.
Комплетниот сет очила мора да се отстранидоколку 
има гребнатини, се скршат и станат кршливи.
Ако симболот F, B и А не се заеднички и за 
окуларот и и за рамка, тогаш тие имаат пониско 
ниво и треба да бидат назначени за целосна 
заштита за очите.
Рамката, кога се во допир со кожата може да 
предизвика алергиска реакција кај осетливи 
поединци
Заштитата за очи носена над стандардни 
офталмолошки очила при работа со брзи честички 
може да пренесе влијанија, со што се создава 
опасност за носителите.
Доколку е потребна заштита од честички со висока 
брзината при екстреми температури, заштитникот 
за очите треба да биде означен со буквата Т, 
веднаш по ознаките FT, BT or AT. Ако ознаката 
за влијание не е проследено со буквата Т, во тој 
случај заштитникот за очите треба да се користат 
само за работа при честиски со висока брзина на 
собна температура.
Овие производи имаат УВ-заштитен филтер и 
филтер за отсјај на сонцето; контактирајте го 
вашиот локален добавувач за да се одберете 
соодветна заштита за вашите потреби.
Нема достапни додатоци и резервни деловиСимбол за областа на употреба:

Преземи декларација за усогласеност @ www.portwest.com/declarations

ПРОИЗВОДИТЕЛ  Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Име и адреса на овластеното тело што има издадено ЕК 
сертификација
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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


