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VIII. PW65 BIZWELD PLUS LASHELM: SAMENSTELLING FIGUUR
1. Lasgezichtsscherm / helm (code PW65H)
2 Hoofduitrusting
3. Hoofduitrusting met draaiknop
4 ADF (Automatisch donker wordende filter) Code PW65F
5. Buiten beschermende lens (code PW66)
6. Vaste plaat
7. Hoofduitrusting knop

NLAUTOMATISCH DONKER WORDENDE LASHELM

ADRES PRODUCENT   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Naam & Adres van de notified body die het EC certificaat heeft uitgegeven:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
Notified body nummer 0196

GEBRUIKERSINSTRUCTIE
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)
Download de conformiteitsverklaring @www.portwest.com/declarations

LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR
I. OMSCHRIJVING
Deze automatisch donker wordende lashelm is ontworpen om de ogen en het gezicht te beschermen tegen spatten, lasspatten en 
schadelijke straling onder normal lascondities. De lashelm filter verandert automatisch van donker naar licht op het moment dat het 
lassen stopt.
PW65 Bizweld Plus Lashelm is als volgt samengesteld:
Las Gezichtsscherm / Helm ( code: PW65H) gecertificeerd onder EN 175: 1997
Automatisch donker wordend filter (code PW65F) gecertificeerd onder EN379:2009
Buitenzijde beschermende lens (code PW66) gecertificeerd onder EN 166: 2001
RISICO INVENTARISATIE WAARSCHUWINGEN:
1. De automatisch donker wordende lashelm PW65 biedt geen bescherming tegen ernstige stootgevaren, zoals gebroken slijpstenen of 
schuurschijven, explosieven of bijtende vloeistoffen. Machinebeschermers of oogspatbescherming moeten worden gebruikt wanneer 
deze gevaren aanwezig zijn.
2. De automatisch donkerkleurde lasfilters zijn ontworpen voor booglas- of snijtoepassingen. De unit is geschikt voor alle booglasproces-
sen, zoals MIG, MAG, TIG, SMAW, Plasma Arc en Carbon Arc.
3. Dit productmateriaal zal na verloop van tijd verouderen, zoals barstschade en dit product zal geen effectieve bescherming kunnen 
bieden. Gebruikers moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan.
4. Plaats de helm en het automatisch donker wordende filter nooit op een heet oppervlak.
5. Als deze helm niet donkerder wordt bij het raken van een boog, stop dan onmiddellijk met lassen en neem contact op met uw 
supervisor of uw dealer.
6. Reinig de oppervlakken van de filters regelmatig; Gebruik geen krachtige schoonmaakmiddelen. Houd sensoren en zonnecellen altijd 
vrij van het stof en maak het schoon met een pluisvrij doek.
7. Materialen die in contact kunnen komen met de huid van de drager kunnen allergische reacties veroorzaken bij gevoelige personen.
8. Dit product kan niet worden gebruikt worden voor het lassen in posities boven het hoofd. Het gevaar van gesmolten metaaldelen die 
door de filter en/of helm smelten is dan aanwezig.
9. Als het filter of de helm kapot is, moeten gebruikers onmiddellijk stoppen met gebruiken. Spatslakken kunnen het oppervlak van het 
filter en de huid van de gebruiker beschadigen of zelfs ernstiger ongelukken veroorzaken.
10. Dit product heeft bepaalde hittebestendige en vlamvertragende eigenschappen, maar in geval van open vuur of toegang tot objecten 
op hoge temperatuur kan het masker verbranden of smelten. Gelieve op de juiste manier op te slaan en te gebruiken om dergelijke 
risico’s te verminderen.
11. Niet-standaard gebruik kan schade toebrengen aan het lichaam van de gebruiker en zelfs allerlei ziektes veroorzaken.
12. Inspecteer het filter voor elk gebruik, als eenmaal de functie wordt weergegeven en de weergave is niet conform de specificatie is de 
weergave is niet gekwalificeerd, stop dan onmiddellijk met gebruiken.
13. Plaats dit product niet in de zon.
14. Overschrijding van de levensduur (onvoldoende bescherming); controleer de oogbeschermer vóór elk gebruik, op schade en op de 
aangegeven levensduur.
15. Het gebruik van een oogbeschermer zonder filter tegen optische straling (schade aan de ogen); controleer voor elk gebruik of de 
oogbeschermer het vereiste schaalnummer heeft, neem in geval van twijfel contact op met de gezondheids- en veiligheidsvertegen-
woordiger, anders kan de bescherming niet worden gegarandeerd.
16. Het product gebruiken tegen spatten (onvoldoende bescherming); controleer altijd of u de juiste bescherming krijgt, neem in geval 
van twijfel contact op met de gezondheids- en veiligheidsvertegenwoordiger.
17. Gebruik van het product tegen grote stofdeeltjes (letsel, ongeluk); Het oogbeschermingsmiddel mag alleen worden gebruikt voor de 
werkzaamheden die worden beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elke afwijking van de instructies kan letsel of ongelukken veroorzaken.
18. Gebruik van beschadigde producten (onvoldoende bescherming); controleer de oogbeschermer vóór elk gebruik, op schade en op 
het leven.
19. Onjuist gebruik van de oogbeschermer (letsel, ongeluk); Het oogbeschermingsmiddel mag alleen worden gebruikt voor de 
werkzaamheden die worden beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elke afwijking van de instructies kan letsel of ongelukken veroorzaken.
20. Het automatisch donkerkleurig lasfilter moet altijd worden gebruikt met originele binnenste en buitenste afdeklenzen.
21. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten als gevolg van aanpassingen aan het lasfilter of het gebruik van andere 
onderdelen dan de originele onderdelen.
MARKERING VAN HET GEZICHTSSCHERM / HELM (CODE:PW65H) VOLGENS DE EN175:1997
PW EN 175 F CE  PW = Identificatie van de producent  EN 175 = test normering
F = Bescherming tegen hoge snelheidsdeeltjes 45m/s CE: CE markering
MARKERING VAN HET AUTOMATISCH DONKER WORDENDE FILTER (CODE:PW65F) VOLGENS DE EN379:2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = lichtstaat  9-13 = Donkerstaat PW = Identificatie van de producent  1 = Optische klasse, 1 = lichtspreid-
ingsklasse, 1 = homogeniteitsklasse, 2 = hoek afhankelijkheid klasse 379 = testnormering CE: CE markering
MARKERING VAN DE BUITENBESCHERMENDE LENS (CODE PW66) VOLGENS DE EN166:2001
PW 1 S CE PW = Identificatie van de producent 1 = Optische klasse S = Verbeterede robuustheid CE: CE markering
WAARSCHUWINGEN:
- Als de symbolen F en B niet op zowel de lens als het montuur staan, geldt het laagste niveau voor de gehele oogbeschermer.
Oogbeschermers tegen hoge snelheidsdeeltjes die gedragen worden over standaard bril kunnen de impact overdragen en dus een 
mogelijk gevaar vormen voor de drager.
Als er bescherming geboden moet worden tegen hoge snelheidsdeeltjes bij extreme temperatuuren is het noodzakelijk dat de 
geselecteerde oogbeschermer gemarkeerd is met de letter T direct naar de impact letter, bijvoorbeeld FT, BT of AT. Als de impact letter 
niet gevolgd wordt door een letter T beschermt de oogbeschermer alleen tegen hoge snelheiddeeltjes op kamertemperatuur.- 
ADF mag alleen gebruikt worden samen met een geschikte achtergrond kleur
II PRODUCT EIGENSCHAPPEN
1. Het kan voor operators prettiger werken als de gevoeligheidsknop omgeschakeld wordt tijdens de uitvoering van werkzaamheden.
2. De helm maakt gebruikt van een hoog prestatie zonnecellen als krachtbron en heeft 2 ingebouwde 3V lithium batterijen als back-up. 
De batterij hoeft niet vervangen te worden. Onder normale lasomstandigheden, bedraagt de levensduur van de batterij meer dan 
5000 uren.
3. Variabele (DIN) controle van DIN9 tot DIN13 is beschikbaar door het aandraaien van de tintknop (schaduw variabele)
4. Het product is volledig in overeenstemming met de DIN, ISO, EN379 veiligheidsnormeringen en ANSI Z87.1-2003 normeringen.
5. De ultra hoge prestatie van UV/IR Automatisch donker wordende filters bieden volledige bescherming voor de ogen en het gezicht van 
de drager tegen UV/IR straling gedurende het gehele lasproces. Het UV/IR beschermingsniveau is tot Tint 13 (DIN) ten alle tijden. Het 
geeft de lasser een comfortabel gevoel tijdens de laswerkzaamheden.
6. Grote venster afmetingen voor een goede panoramisch zicht.

III TECHNISCHE SPECIFICATIES

CODE PW65F
Gezichtsgebied (mm) 91x42
Cartridge grootte (mm) 110×90×9
Lichtstaat DIN.4
Donker staat Variable tint DIN9-13
Donker naar licht (s) 0.3~0.4s
Reageertijd 1/25000s
Tint controle Externe variabele
Gevoeligheidscontrole Laag - Hoog verstelbaar (staploos)
Power aan/uit Volledig automatisch
Power levering Zonnecel & Lithium Batterij
UV/IR Bescherming DIN13
Arc Sensor 2
Lage Ampere TIG 10 amp
Laag volume alarm Nr.
ADF Self check Nr.
Operatie Tep. -5 0C~+55 0C

Bewaar temp. -20 0C~+70 0C
Gewicht (g) 500
Afmeting (mm) 330×230×230
Applicatielijn MIG; MAG/CO2; SMAW; Luchtkoolstof snijden; TIG ; PLASMA Arc Lassen/Snijden/

polijsten/alsmede beschikt voor 5A zwakstroom.

IV. WERKINSTRUCTIES
1.0 VOORBEREIDING
1.1 Controleer of de beschermende laag van zowel de binnen- als de buitenkant van de lens verwijderd is.
1.2 Controleer of de batterij nog stroom geeft als deze lange tijd niet gebruikt is.
1.3 Controleer of de display nog werkt als deze lange tijd niet gebruikt is.
1.4 Controleer of de zonnecellen en de beschermende laag op de lenzen beschadigd, ingedrukt of vol stof zit als deze langdurig niet gebruikt is. Geef 
specifiek aandacht of de sensoren niet vol stof zitten. Verwijder alle stof voordat u begint met lassen.
1.5 Inspecteer alle operationele delen voordat u gebruik maakt van de uitrusting en verzeker u ervan dat deze niet beschadigd is. All krassen, deuken 
of pitten moeten vervangen worden voordat u tot gebruik overgaat (reserve onderdelen zijn leverbaar voor de lens PW66) als een ander onderdeel 
kapot is dient de gehele lashelm (PW65) vervangen te worden.
1.6 Controleer de optische eigenschappen en de lichtgevoeligheid voor ieder gebruik.
1.7 Geef het geschikte tintnummer aan voor gebruik door aan de schaduwknop te draaien en zorg ervoor dat het schaduwnummer de juiste 
instelling  heeft.
1.8 Zet het masker op en druk op de knop aan de achterzijde om deze goed te kunnen afstellen op maat van uw hoofd. De ogen van de drager dienen 
centraal in het venster te zitten.  
2. DONKERE TINTNUMMER SELECTIE
2.1. Het schaduw nummer kan handmatig ingesteld worden tussen DIN 9-13. Selecteer een schaduwnummer door aan de knop te 
draaien tot het punt van de gevraagde setting.
2.2. Gebruik de tintknop om het instellen van de donkerstaat van de lens in te stellen. Select proper shade controle setting gebaseerd 
op uw las proces.
3. VERSTELLING GEVOELIGHEID
GEVOELIGHEID wordt geselecteerd naar het lasproces en het omgevingslicht, via de gevoeligheidsknop.
3.1 Selecteer minimum: Geschikt voor hoge ampere lassen of lassen in een helder omgevingslicht (bijvoorbeeld er is storend licht in de 
buurt van andere lassers.)
3.2. Selecteer maximum: Geschikt voor lage ampere lassen, gebruik bij slecht licht omstandigheden (bijvoorbeeld pijplassen waarbij een 
deel van de vlam buiten het zicht is) en waar de lasboog stabiel is (bijvoorbeeld TIG lassen)
3.3 Selecteer medium: Geschikt vor de meeste soorten lassen zowel binnen als buiten.

4. NA UITVOEREN VAN BOVENGENOEMDE KUNT U BEGINNEN MET UW LASWERKZAAMHEDEN.

4.1. Tint richtlijn per soort applicatie.

Huidige 
intensiteit

(Ampere- A)

0.5 1 2.5 5 10 15 20 30 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500

(Ampere- A) 9 10 11 12 13 14

SMAW 10 11 12 13 14

MIG op 
zware 

metalen

10 11 12 13 14

MIG op 
lichte 

metalen

9 10 11 12 13 14

TIG, GTAW 10 11 12 13 14

MAG/CO2 10 11 12 13 14

SAW 11 12 13

PAC 8 9 10 11 12 13 14

OPMERKINGEN:
De uitdrukking “zware metalen” is inclusief staal, gelegeerd staal, Koper, de diverse koperlegeringen, enz.
Direct bij aanvang kunnen superieure of inferieure tintnummers worden gebruikt, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
De lege velden corresponderen met een reeks van instellingen die normaliter niet gebruikt worden bij de corresponderende applicatie.
V. ONDERHOUD
1. Maak het filter en de beschermingsplaatjes schoon en desinfecteer deze met een lens tissue of een schone zachte doek met 
glaswasmiddel. 
2. Gebruik een neutraal wasmiddel om de buitenzijde van de lashelm en de hoofdbanden schoon te maken.
3. Vervang de buiten- en binnen beschermende platen periodiek.
4. De lens niet onderdompelen in water of in een andere vloeistof. Gebruik nooit schuurmiddelen, oplosmiddelen of olie gebaseerde 
schoonmiddelen.
5. Verwijder het automatisch donker wordende filter niet van de helm. Probeer deze nooit te openen.
6. Verouderingsperiode: als deze correct bewaard en onderhouden wordt, is de leversduur van de helm 3 jaar na productiedatum.
VI. STORING HERKENNING:

1 CONTROLEER ALVORENS DE AUTOMATISCHE VERDUISTERINGSFILTER TE GEBRUIKEN 
 Als de ADF werkt, controleer dan of het werkt, het wordt donker als het wordt blootgesteld aan intens licht (directe zon of lasflits)
2 AUTOMATISCH VERDUISTERINGSFILTER WORDT NIET DONKER OF FLIKKERT
  Controleer de lensafdekking op vuil of spatten of die de boogsensor zouden kunnen blokkeren.  
 Als de sensoren vuil zijn; maak ze schoon met een zachte pluisvrije doek.
 Controleer de aanbevelingen van de gevoeligheidsinstellingen en verhoog de gevoeligheid is mogelijk
 - Een langere lensvertraging van 0,1 - 0,3 seconden kan ook flikkering verminderen
 Controleer de batterijen en zorg ervoor dat ze in goede staat verkeren en correct zijn geïnstalleerd. 
 Als de aansluitpunten van de batterijen en het contactoppervlak van het filter vuil of geoxideerd zijn, maakt u ze schoon.
 - Plaats de helm op WELD en / of de juiste schaduw van 5-13.
3 DE LENS BLIJFT DONKER NADAT DE LASBOOG IS GEDOOFD OF DE LENS BLIJFT DONKER WANNEER ER GEEN LASBOOG  
 AANWEZIG IS
 Stel de gevoeligheidsinstellingen in kleine stappen fijn af. In extreme lichtomstandigheden kan het nodig zijn de omgevingslicht 
 niveaus te verlagen  
4. SLECHT ZICHT 
 Als de afdeklens en de filterpatroon vuil of beschadigd zijn; reinig de vuile componenten of vervang ze als ze beschadigd  
 zijn. 
  Zorg dat het omgevingslicht niet te laag is.
 Controleer of het schaduwnummer correct is, pas het aan.
5 ONREGELMATIG VERDUISTERING
 De hoofdband is ongelijk geplaatst, zodat de afstand tussen de ogen en de
  lens verschilt van de linker- naar de rechterkant
 - pas het opnieuw goed aan.

i EN 175: 1997
EN 379: 2009
EN 166: 2001
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