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EN 397: 2012 
+ A1:2012

VEILIGHEIDSHELMEN

Zie het label in het product voor gedetailleerde informatie over de 
corresponderende normeringen. Alleen de normeringen die als 
icoon op zowel het product als de gebruikersinformatie staan zijn 
van toepassing. Al deze producten voldoen aan de vereisten van de 
richtlijn EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012.
Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bedoeld om de 
gebruikers te beschermen tegen vallende voorwerpen en daaruit 
voortvloeiend hersenletsel en schedelbreuk. Deze helm  is 
ontworpen om de gebruikers te beschermen tegen: 1) gegooid 
object van boven het hoofd; 2) Vallend object 3) Impact bij hele lage 
temperatuur  ( -30°C); 4) laterale vervormingen;.  Gebruik deze helm 
niet voor klimactiviteiten, brandbestrijding en sportactiviteiten.
GEBRUIK VAN DE BESCHERMENDE HELM:
Voor voldoende bescherming moet deze helm goed passen of 
aangepast worden aan de grootte van het hoofd van de gebruiker. 
Gebruik de draai-knop om de juiste maat in te stellen: TDraai naar 
rechts om kleiner te maken; draai naar links om  groter te maken. 
Gebruik de 4 pinnen op de hoofdband om de draaghoogte aan te 
passen. Verplaats de pinnen op de juiste gaten: 3 verschillende 
hoogteposities aan de voorkant en 2 verschillende hoogteposities 
aan de achterkant van het hoofddeksel. Open de sluitclip en trek aan 
de riemen om de lengte van de kinband aan te passen.
De helm is gemaakt om de energie van een explosie te absorberen 
door gedeeltelijk te breken of beschadiging van de schaal en de 
harnas .Hoewel dergelijke schade niet zichtbaar kan zijn, moet elke 
helm na een dergelijk incident worden vervangen. 
De gebruiker kan ook in gevaar komen door originele onderdelen 
van de helm te wijzigen of te verwijderen, anders dan door de 
fabrikant van de helm aanbevolen. Helmen mogen niet worden 
aangepast alleen door de fabrikant word aanbevolen. 
Breng geen verf, oplosmiddelen, kleefstoffen of zelfklevende 
etiketten aan, behalve in overeenstemming met de instructies van 
de helmfabrikant.
ELEKTRISCHE GEBRUIKSAANWIJZINGEN EN 
VOORZORGSMAATREGELEN 
VOOR GEBRUIK, de gebruiker moet controleren of de elektrische 
limiet van de helm overeenkomen met de nominale spanning die 
het tijdens gebruik waarschijnlijk zal ondervinden. 
Isolerende helm mag niet worden gebruikt in situaties waar een 
risico bestaat dat kan zijn isolerende eigenschappen gedeeltelijk 
verminderen (d.w.z. mechanische of chemische gevaren). 
Elektrische isolatieprestaties worden alleen verleend als deze 
helm niet alleen wordt gebruikt: het is noodzakelijk om andere 
isolerende beschermende uitrustingen te gebruiken volgens de 
risico’s in productie. 
NA GEBRUIK: Als de helm vuil of vies wordt, met name op het 
buitenoppervlak, moet deze zorgvuldig worden schoongemaakt 
volgens onderstaande schoonmaakaanbevelingen (Onderhoud 
/ opslag). Wij wijzen op het mogelijke risico van verlies van 
bescherming bij onjuiste reiniging en veroudering van de helm. 
AANPASSING EN INSPECTIE VAN DE BESCHERMENDE HELM. 
Om een effectieve bescherming te garanderen, moet deze helm met 
de top naar voren worden gedragen (rechtop zitten) en moet deze 
worden aangepast aan de hoofdgrootte van de gebruiker (niet te los 
of te strak) door het verstel-systeem aan de achterkant van de helm.  
De levensduur van de helm wordt beïnvloed door verschillende 
factoren, zoals kou, hitte, chemische producten (bijv. Corrosief 
reagens, verf, schoonmaakmiddel enz.), Zonlicht of verkeerd 
gebruik.  Dagelijks en vóór elk gebruik moet een controle worden 
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uitgevoerd om tekenen van beschadigingen (scheuren, gebreken) 
van de helm, het harnas en accessoires te signaleren. Elke helm 
die is blootgesteld aan een sterke schok of slijtage vertoont, 
moet worden vervangen.  Als het geen standaardinstellingen 
heeft, is het daarom geschikt voor het beoogde gebruik. De 
productiedatum staat vermeld in elke helmschaal. Onder 
normale gebruiksomstandigheden moet deze beschermende 
helm gedurende 7 jaar de juiste bescherming bieden volgens de 
productiedatum. 
ONDERHOUD / OPSLAG 
Deze beschermende helm kan door een geïmpregneerde doek 
worden gereinigd en ontsmet in een lage concentratie van 
een schoonmaakmiddel. Gebruik geen schurende of corrosieve 
chemicaliën. Als deze helm niet kan worden gereinigd met behulp 
van deze methode, moet deze vervangen worden. Het product 
moet beschermd worden vervoerd deze beschermd het product 
beschermt tegen schok, blootstelling aan vocht, thermisch 
gevaren, blootstelling aan licht. 
Wanneer het niet meer wordt gebruikt, moet de helm worden 
opgeslagen in een koele droge plek weg van licht, vorst en op een 
plaats waar geen chemicaliën worden gebruikt of opgeslagen. Het 
mag niet worden gecomprimeerd of opgeslagen dicht bij een bron 
van hitte. De aanbevolen opslagtemperatuur is tussen 20 ± 15 ° C. 
Deze helm bevat geen stof die bekend is om voor overgevoeligheid 
of allergieën te veroorzaken. Maar als een gevoelige persoon 
een allergische reactie heeft verwijder dan de helm en vraag om 
medisch advies. 
LET OP: Ontbrekende of gebrekkige inachtneming van 
gebruiksaanwijzingen, aanpassing / inspecties en onderhoud / 
opslag, kan de effectiviteit van de isolatiebescherming beperken.
Het harnas en de kinriem zijn niet vervangbaar. Gooi de helm 
weg en vervang hem als de kinband beschadigd is. Er zijn twee 
lange rechthoekige gaten aan beide zijden van de schaal voor 
accessoires.  Zoals het installeren van de gehoorbescherming. 
Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de 
oorbeschermer op deze helm installeert en controleer of deze is 
getest met deze helm en de compatibiliteit ervan.
MARKINGS

 =  Product Identificatie
CE = Markeringen die de naleving van de gezondheids- en 
veiligheidseisen van Verordening (EU) 2016/425 
EN 397:2012+A1:2012 =Geeft de normering weer en 
publicatiejaar

 =  plastic reclycling symbool 
ABS  =  Helm materiaal
  (ABS-Acrylonitril-butadieen-styreen)

 =  Jaar en Maand van de productie 
  (in het voorbeeld: 2019/Maart)
Markering (BijLAGEN TESTEN) 
Helmen met een van de volgende markeringen voldoen aan de 
aanvullende vereisten als hieronder: 
-30°C : Zeer lage temperatuur 
De helm behoudt zijn prestatie bij deze temperaturen 
440V.a.c. : Elektrische isolatie 
De helm beschermt de gebruiker tegen een korte per ongeluk 
aanraken van elektrische leidingen onder voltage die 440Va.c kan 
bereiken. Voor algemeen gebruik in de industrie en in het werk 
waar de elektrische risico’s onder 440V.c.
LD: Laterale vervorming. 
De helm beschermt de gebruiker tegen laterale vervormingen 
 

Download de conformiteitsverklaring @www.portwest.com/declarations

PW55/PS55/
PB55/PC55

Endurance Helmet (Vented)

PW97 Monterosa Safety Helmet(Vented )
PS52 Full Brim Future Helmet  
PW51 Expertbase PRO Safety Helmet 
PS50 Arrow Safety Helmet  (Vented)
PV50 / PV60 Peak View Hard Hat Vented
PV54 / PV64 Peak View Plus Hard Hat - Electrical Properties

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NR: 0194 MODELS :PW55/PS55/PC55/PS52
56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. - NR:2797     
MODELS :PW51/PV50/PV54/PV60/PV64/PW97
AUTODROME DE LINAS-MONTLHÉRY BP 20212 - 91311, MONTLHÉRY CEDEX, FRANCE     
SATRA TECHNOLOGY CENTRE - NR: 0321 MODELS : PS50
WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE,NN16 8SD, UK
CSI SPA-NR:  0497  MODELS : PS51
VIA LOMBARDIA, 20-20021 BOLLATE (MI)ITALY


