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VIII. Capacete de Soldadura PW65 Bizweld Plus: FIGURA 
DE MONTAGEM
Capacete/Viseira de Soldador (código: PW65H)
2. Protector de Cabeça
3. Rodas de ajuste do ângulo do capacete
4. ADF (filtro de escurecimento automático) Código PW65F
5. Lente protectora exterior (código: PW66)
6. Placa fixa
7. Botão do capacete

PTCAPACETE DE SOLDAGEM DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO

ENDEREÇO   DO FABRICANTE   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Nome e endereço do organismo notificado emissor do certificado CE:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
Notified body number 0196

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas correspondentes. Somente as normas e ícones que 
aparecem no produto e as informações de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos estes produtos cumprem os requisitos do Regulamento 
(UE 2016/425).
Baixe a declaração de conformidade @ www.portwest.com/declarations

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR
I. DESCRIÇÃO
Os capacetes de soldadura de auto-obscurecimento são projectados para proteger os olhos e a face contra faíscas, projecções e radiação 
nociva em condições normais de soldadura. Os filtros de escurecimento automático mudam automaticamente do estado escuro para o 
estado de luz quando o arco de soldadura desaparece.
O Capacete de Soldadura PW65 Bizweld Plus é composto da seguinte forma:
- Capacete/Viseira de Soldador (código: PW65H) - certificado conforme a EN 175:1997
- Filtro de escurecimento automático (código: PW65F) - certificado segundo EN 379:2009
- Lente protectora exterior (código PW66) - certificada conforme a EN 166:2001
AVISOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO:
1. O capacete de soldadura de auto-obscurecimento PW65 não protege contra riscos severos de impacto, como discos de esmerilhamento 
ou discos abrasivos, dispositivos explosivos ou líquidos corrosivos fraturados. Protectores de máquinas ou protecção contra respingos 
devem ser usados   quando esses perigos estiverem presentes.
2. Os filtros de soldadura com escurecimento automático são projectados para aplicações de solda a arco ou corte. A unidade é adequada 
para todos os processos de soldadura a arco, como MIG, MAG, TIG, SMAW, Arco Plasma e Arco de Carbono.
3. O material deste produto vai envelhecendo ao longo do tempo, como dano de explosão, este produto não será capaz de ter protecção 
eficaz após a situação verificada, pelo que os utilizadores devem imediatamente parar de usá-lo.
4. Nunca coloque o capacete e o filtro de escurecimento automático numa superfície quente.
5. Se este capacete não escurecer ao golpear um arco, pare de soldar imediatamente e entre em contato com seu supervisor ou com 
seu revendedor.
6. Limpe as superfícies dos filtros regularmente; Não use soluções de limpeza fortes. Mantenha sempre os sensores e as células solares 
livres da poeira e limpe-a com um pano / tecido limpo e sem fiapos.
7. Materiais que podem entrar em contacto com a pele do utilizador podem causar reacções alérgicas a indivíduos susceptíveis.
8. Este produto não pode ser usado para soldagem com posição sobre a cabeça ou para procurar soldas de corte. Se este produto for 
usado para soldagem com posição sobre a cabeça ou para procurar soldas de corte, a gota de metal fundido pode queimar através de 
filtros e ferir o soldador.
9. Se o filtro ou capacete estiver quebrado, os usuários precisam parar de usar imediatamente. A escória respingada pode danificar a 
superfície do filtro e a pele do usuário ou até acidentes mais graves.
10. Este produto tem certa resistência ao calor e retardador de chama, mas no caso de chamas abertas ou acesso a objetos de alta 
temperatura, a máscara pode queimar ou derreter. Por favor, armazenar e usar adequadamente, a fim de reduzir esses riscos.
11. A operação não padronizada pode causar danos ao corpo do usuário e até mesmo causar todo tipo de doenças.
12. Por favor, inspecione o filtro antes de cada utilização, uma vez que apareça a função e aparência não está qualificado, por favor, pare 
de usar imediatamente.
13. Por favor, não coloque este produto sob a exposição ao sol.
14. Exceder a vida útil (protecção insuficiente); verifique o protector ocular antes de cada uso, para danos e tempo de vida.
15. Usando um protector ocular sem ação de filtragem contra radiação óptica (danos aos olhos); verifique antes de cada utilização se 
o protetor ocular possui o número de escala necessário, em caso de dúvida, verifique com o representante de saúde e segurança, caso 
contrário a protecção não pode ser garantida.
16. Utilizar o produto contra respingos (protecção insuficiente); verifique sempre se você recebeu a protecção adequada, em caso de 
dúvida, verifique com o representante de saúde e segurança.
17. Usar o produto contra grandes partículas de poeira (ferimentos, acidentes); O dispositivo de protecção ocular só deve ser usado para o 
trabalho descrito nas instruções de uso. Qualquer desvio das instruções pode causar ferimentos ou acidentes.
18. Uso de produtos danificados (protecção insuficiente); verifique o protector ocular antes de cada uso, para danos e tempo de vida.
19. Uso indevido do protector ocular (lesão, acidente); O dispositivo de protecção ocular só deve ser usado para o trabalho descrito nas 
instruções de uso. Qualquer desvio das instruções pode causar ferimentos ou acidentes.
20. O filtro de soldagem com escurecimento automático deve sempre ser usado com lentes de cobertura internas e externas originais.
21. O fabricante não é responsável por qualquer falha devido a modificações no filtro de solda ou o uso de componentes diferentes das 
peças originais.
MARCAÇÃO DO CAPACETE/VISEIRA DE SOLDADOR (CÓDIGO: PW65H) - DE ACORDO COM A EN 175:1997
PW EN 175 F CE  PW = Identificação do fabricante  EN 175 = Teste da norma
F = Proteção contra partículas de alta velocidade 45m/s CE: Marcação CE
MARCAÇÃO DO FILTRO AUTO-ESCURECIMENTO (CÓDIGO: PW65F) DE ACORDO COM A EN 379:2009
4 / 9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = Estado de luz  9-13 = estados escuros (ajustáveis) PW = Identificação do fabricante  1 = classe óptica, 1 
= difusão da classe de luz, 1 = classe de homogeneidade, 2 = classe de dependência do ângulo 379 = Padrão de teste CE: Marcação CE
MARCAÇÃO DA LENTE DE PROTECÇÃO EXTERIOR (CÓDIGO PW66) - DE ACORDO COM A EN 166:2001
PW 1 S CE PW = Identificação do fabricante 1 = Classe óptica S = Maior robustez CE: Marcação CE
ADVERTÊNCIAS:
- - Se os símbolos F e B não forem comuns à lente e armação, então deve ser atribuído o nível inferior ao protector ocular completo. Avi-
sa-se que se os símbolos F e B não são comuns à lente e armação, então deve ser atribuído o nível inferior ao protector ocular completo.
- Protetores oculares contra partículas de alta velocidade usadas sobre óculos oftálmicos normais podem transmitir impacto, criando 
assim um perigo para o utilizador.
- Se for necessária proteção contra partículas de alta velocidade a temperaturas extremas, o protector ocular selecionado deve ser 
marcado com a letra T imediatamente após a letra de impacto, isto é, FT, BT ou AT. Se a letra de impacto não for seguida pela letra T, o 
protector ocular só deve ser usado contra partículas de alta velocidade à temperatura ambiente.- 
- O ADF só deve ser utilizado em conjunto com um revestimento ocular
II. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
1. O botão de comutação de sensibilidade exterior pode tornar os operadores mais cómodos ao operar.
2. O capacete utiliza células solares de alto desempenho como fonte de alimentação e tem 2 baterias de lítio 3V incorporadas como back-
up de energia. A duração da bateria é aumentada para um novo limite e não é necessária nenhuma mudança de bateria. Em condições 
normais de soldadura, a vida útil da bateria pode ser superior a 5000 horas.
3. O controle de sombra variável (DIN) de DIN9 a DIN13 está disponível ao girar o botão de sombra (variável de sombra).
4. O produto está em plena conformidade com os padrões de segurança DIN, ISO, EN379 e ANSI Z87.1-2003.
5. O desempenho ultra-alto dos filtros UV/IR Auto-Darkening fornece a protecção completa ocular e facial ao utilizador de encontro à 
radiação UV/IR durante o processo de soldadura inteiro, mesmo no estado claro. O nível de proteção UV/IR é até obscurecimento 13 (DIN) 
em todos os momentos. Os soldadores sentem-se confortáveis no trabalho de soldadura.
6. Dimensão grande da viseeira para uma vista panorâmica mais fácil.

III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO PW65F
Área de visualização (mm) 91x42
Tamanho do cartucho (mm) 110×90×9
Estado claro DIN.4
Estado escuro Sombra Variável DIN.9-13
De Escuro para Claro (s) 0,3~0,4s
Tempo de resposta 1 / 25000s
Controle de sombra Variável externa
Controle de Sensibilidade Baixo - Alto ajustável (Step-less)
Ligar/desligar Totalmente automatizado
Fonte de energia Pilha Solar e Bateria de Lítio
Proteção UV/IR DIN13
Sensor de Arco 2
TIG de Amperagem Baixa 10amp
Alarme de Baixo Volume NÃO
Auto-teste ADF NÃO
Operação Tep. -50C~+550C

Armazenamento de Tep. -200C~+700C
Peso (g) 500
Medição (mm) 330×230×230
Gama de aplicação MIG; MAG / CO2; SMAW; Corte ar de carbono; TIG; PLASMA Soldadura Arco/Corte /

Polonês/também adequado para baixa corrente 5A

IV. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
1.0 PREPARAR A SOLDADURA
1.1 Verifique se a película protectora interna e externa da lente foi removida.
1.2 Em caso de não utilização prolongada, certifique-se de que a bateria tem energia antes de utilizar.
1.3 Em caso de não utilização prolongada, verifique se o visor está a funcionar antes de o utilizar.
1.4 Em caso de não utilização prolongada, verifique se as células solares e a película protectora interna/externa das lentes foram 
danificadas, deprimidas ou bloqueadas pela poeira. Preste especial atenção se os sensores foram bloqueados pela poeira. Para garantir o 
processo de utilização normal, limpe o pó antes de soldar.
1.5 Inspeccione todas as peças operacionais antes de usar para se certificar de que não estão danificadas. Todas as peças arranhadas, 
rachadas ou desnitadas devem ser substituídas imediatamente antes de serem usadas (peças de reposição disponíveis para a lente 
externa PW66 - se o outro componente estiver danificado, o capacete de soldadura completo PW65 precisa ser substituído).
1.6 Verifique as propriedades ópticas e a sensibilidade à luz antes de cada utilização.
1.7 Selecione o número de cor adequado antes de usar girando o botão de sombra e verifique se o número de som tem o ajuste correto.
1.8 Use uma máscara e pressione o botão para trás para ajustar o aperto do cinto para acomodar a sua cabeça; os olhos do utilizador deve 
ser posicionado na posição central da janela de visualização.  
2. SELECÇÃO DO NÚMERO DE SOMBRA
2.1 O número de tonalidade pode ser ajustado manualmente entre DIN 9-13. Seleccione um número de sombra girando o botão de 
sombra até que a seta aponte para a configuração desejada.
2.2 Use o botão de sombra para ajustar a cor da lente no escuro. Seleccione o ajuste de controle de tonalidade adequado com base no 
seu processo de soldadura.
3. AJUSTE A SENSIBILIDADE
A SENSIBILIDADE é seleccionada de acordo com o processo de soldadura e luz ambiente, através do botão de sensibilidade.
3.1 Seleccionar mínimo: Adequado para soldadura de alta amperagem ou soldadura em luz ambiente brilhante (por exemplo, há luz 
perturbadora de proximidade com outros soldadores).
3.2 Seleccionar máximo: Adequado para soldadura de baixa amperagem, usando em condições de pouca luz (por exemplo, soldadura de 
tubos onde parte do arco é obscurecida da vista) e onde o arco de soldadura se torna estável (por exemplo, soldadura TIG).
3.3 Seleccionar meio: Adequado para a maioria dos tipos de soldadura interior e exterior.

4. APÓS AS CONFIGURAÇÕES ACIMA, COMECE E CONTINUE SEU TRABALHO DE SOLDADURA.

4.1 Orientação de Sombra por Campo de Aplicação

Intensidade 
de corrente
(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 sobre 
metais 

pesados

10 11 12 13 14

MIG em 
metais 
leves

9 10 11 12 13 14

TIG, GTAW 10 11 12 13 14

MAG/CO2 10 11 12 13 14

SERRA 11 12 13

PAC 8 9 10 11 12 13 14

COMENTÁRIOS:
A expressão “metais pesados” inclui aços, aços de liga, cobre e suas ligas, etc.
Números de sombra Imediatamente superiores ou inferiores podem ser utilizados dependendo das condições de utilização;
Os campos vazios correspondem a intervalos de utilização que não são normalmente utilizados para o tipo de aplicação correspondente.
V. MANUTENÇÃO
1.  Limpe e desinfecte o filtro e as placas de protecção com um lenço de lentes ou um pano macio e limpo com detergente de vidro  
 apropriado. 
2.  Use detergente neutro para limpar o casco de soldadura e a fita para a cabeça.
3.  Substitua periodicamente as placas de protecção exterior e interior.
4.  Não mergulhe a lente em água ou qualquer outro líquido. Nunca use abrasivos, solventes ou produtos de limpeza à base de óleo.
5.  Não remova o filtro de escurecimento automático do capacete. Nunca tente abrir o filtro de escurecimento automático.
6.  Período de obsolescência: se o artigo for correctamente armazenado e mantido deverá ter uma vida útil de 3 anos a partir da data  
 de fabrico.
VI. RECONHECIMENTO DE FALHAS:

1 VERIFIQUE ANTES DE USAR O FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO 
 Se o ADF estiver funcionando, você pode verificar se está escurecendo quando exposto a luz intensa (sol direto ou flash de solda)2 
O FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO NÃO ESCURECE OU CINTILA
   - Verifique se há sujeira ou respingos na tampa da lente que possam bloquear o sensor de arco.  
  - Se os sensores estiverem sujos, limpe-os com um pano macio e sem fiapos.
  - Verifique as recomendações de configurações de sensibilidade e aumente a sensibilidade se possível
 - Aumentar o atraso da lente 0,1-0,3 segundos também pode reduzir a cintilação
  - Verifique as baterias e assegure que estão em boas condições e instaladas correctamente. 
  - Se os terminais das baterias e a superfície de contacto do filtro estiverem sujos ou oxidados, limpe-os.
 - Coloque o capacete em WELD e / ou o tom apropriado de 5-13.
3 A LENTE PERMANECE ESCURA APÓS A EXTINÇÃO DO ARCO DE SOLDA OU A LENTE FICA ESCURA 
 QUANDO NENHUM ARCO ESTÁ PRESENTE
 Ajuste as configurações de sensibilidade em pequenos incrementos. Em condições extremas de luz, pode ser necessário reduzir os  
 níveis de luz ambiente  
4. VISÃO POBRE 
   - Se a lente da tampa e o cartucho do filtro estiverem sujos ou danificados, limpe os componentes sujos ou substitua-os se  
 estiverem danificados. 
   - Certifique-se de que a luz ambiente não esteja muito baixa.
  - Certifique-se de que o número de cor está correto, ajuste de acordo.
5 ESCURECIMENTO IRREGULAR
 A banda de cabeça foi definida de forma irregular, por isso a distância entre os olhos e a lente é diferente da esquerda para a direita
  - Reajuste corretamente.

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