
1
2

3

4
5

6

7

VIII. CASCA SUDURA PW65 BIZWELD PLUS: FIGURA ASAMBLARE

1. Viziera sudor/ Casca (cod PW65H)

2. Casca

3. Rotite ajustare unghi casca

4. ADF (filtru inchidere automata culoare) Cod PW65F

5. Lentila protectie exterioara (cod PW66)

6. Placuta fixa

7. Maner casca

ROCASCA SUDURA INCHIDERE CULOARE AUTOMATA
INFORMATII UTILIZATOR
Cititi cu atentie eticheta produsului pentru informatii detaliate referitoare la standardele corespunzatoare. Sunt aplicabile doar standardele 
si pictogramele care apar atat pe produs cat si in manualul de utilizare de mai jos. Toate aceste produse sunt in conformitate cu cerintele 
Regulamentului ( EU 2016/425)
Descarca declaratia de conformitate de pe - www.portwest.com/declaratii

VA RUGAM CITIT CU ATENTIE ACEST MANUAL INAINTE DE FOLOSIRE
I. DESCRIERE
Castile de sudura cu inchidere automata a culorii sunt create pentru a proteja ochii si fata de scantei, stropi si radiatiidaunatoare in conditii 
normale de sudura. Filtrele de inchidere automata a culorii se inchid automat de la inchis spre deschis atunci cand arcul de sudura dispare.
Casca de sudura PW65 Bizweld Plus ese compusa din:
Viziera sudor/ casca (cod PW65H)- certificata EN 175: 1997
Filtru inchidere automata culoare (cod PW65F)- certificat EN379: 2009
Lentila de protectie exterioara (cod PW66)- certificata EN 166: 2011
ATENTIONARI PENTRU EVALIUAREA RISCURILOR
1. Casca de sudara cu auto-întunecare PW65 nu protejează împotriva pericolelor severe de impact, cum ar fi roțile de șlefuit rupte sau 
discurile abrazive, dispozitivele explozive sau lichidele corozive. Se vor folosi aparate de protecție a pielii sau protecție împotriva stropilor 
de ochi atunci când aceste pericole sunt prezente.
2. Filtrele de sudura auto-intunecate sunt proiectate pentru aplicatii de sudura sau de taiere cu arc. Unitatea este potrivită pentru toate 
procesele de sudura cu arc, cum ar fi MIG, MAG, TIG, SMAW, Plasma Arc și Carbon Arc.
3. Acest produs va deveni îmbătrânit de-a lungul timpului, ca daunele cauzate de spargere, acest produs nu va putea să aibă o protecție 
eficientă după apariția situației, utilizatorii ar trebui să-l oprească imediat.
4. Nu plasați niciodată casca și filtrul auto-întunecat pe o suprafață fierbinte.
5. În cazul în care această casca nu se întunecă la lovirea unui arc, opriți imediat sudarea și contactați supraveghetorul sau distribuitorul.
6. Curățați periodic suprafețele filtrelor; Nu utilizați soluții puternice de curățare. Mențineți întotdeauna senzorii și celulele solare fără praf 
și curățați-l cu o țesătură / pânză curată fără scame.
7. Materialele care pot intra în contact cu pielea purtătorului pot provoca reacții alergice la persoanele sensibile.
8. Acest produs nu poate fi folosit pentru sudarea prin poziționarea capului peste cap sau pentru sudarea prin tăiere. Dacă acest produs 
este folosit pentru sudarea peste cap sau pentru operația de tăiere, căldura de metal topită poate arde prin filtre și răni și sudor.
9. Dacă filtrul sau casca sunt rupte, utilizatorii trebuie să oprească imediat utilizarea. Zgura de stropire poate deteriora suprafața filtrului și 
a pielii utilizatorului sau chiar accidentele mai grave.
10. Acest produs are o anumită rezistență la căldură și o ignifugă, dar în caz de flacără deschisă sau de acces la obiecte cu temperatură 
ridicată, masca poate arde sau se poate topi. Vă rugăm să depozitați și să utilizați corespunzător pentru a reduce astfel de riscuri.
11. Operațiunea non-standard poate provoca daune corpului utilizatorului și poate provoca chiar și orice fel de boli.
12. Inspectați filtrul înainte de fiecare utilizare, odată ce apar funcția și aspectul nu este calificat, vă rugăm să nu mai utilizați imediat.
13. Nu lăsați acest produs sub expunerea la soare.
14. Depășirea duratei de viață (protecție insuficientă); verificați protecția ochilor înainte de fiecare utilizare, pentru deteriorarea și 
durata de viață.
15. Folosirea unui dispozitiv de protecție a ochilor fără acțiune de filtrare împotriva radiațiilor optice (deteriorarea ochilor); verificați 
înainte de fiecare utilizare că protecția ochilor are numărul scării necesare, în caz de îndoială, verificați-l cu reprezentantul pentru 
sănătate și siguranță, în caz contrar protecția nu poate fi garantată.
16. Utilizarea produsului împotriva stropilor (protecție insuficientă); verificați întotdeauna dacă vi se oferă o protecție adecvată, în cazul 
în care aveți îndoieli cu medicul dumneavoastră.
17. Utilizarea produsului împotriva particulelor mari de praf (vătămare, accident); Dispozitivul de protecție a ochilor trebuie utilizat numai 
pentru lucrările descrise în instrucțiunile de utilizare. Orice abatere de la instrucțiuni poate cauza răniri sau accidente.
18. Utilizarea produselor deteriorate (protecție insuficientă); verificați protecția ochilor înainte de fiecare utilizare, pentru deteriorarea 
și durata de viață.
19. Utilizarea necorespunzătoare a protectorului ochilor (vătămare, accident); Dispozitivul de protecție a ochilor trebuie utilizat numai 
pentru lucrările descrise în instrucțiunile de utilizare. Orice abatere de la instrucțiuni poate cauza răniri sau accidente.
20. Filtrul de sudură auto-întunecat trebuie să fie utilizat întotdeauna cu lentile originale interioare și exterioare originale.
21. Producătorul nu este responsabil pentru nicio defecțiune datorată modificărilor aduse filtrului de sudură sau utilizării unor 
componente diferite de cele originale.
MARCAJ VIZIERA SUDOR/ CASCA (COD PW65H) CF EN 175:1997
PW EN 175 F CE  PW= Identificare producator  EN 175= standard testare
F= Protectie impotriva particulelor la viteza mare 45m/s CE= marcaj CE
MARCAJ FILTRU INCHIDERE AUTOMATA CULOARE (COD PW65F) CF EN 379: 2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = usor  9-13 = inchis la culoare (ajustabil) PW = Identificare producator  1 = clasa optica, 1 = clasa 
difuzare lumina , 1 = clasa omogenitate, 2 = clasa dependenta unghi 379 = standard testare CE: marcaj CE
Marcaj lentila exterioara de protectie (Cod PE66)- cf EN 166: 2001
PW 1 S CE PW= Identificare producator 1= clasa optica S= robustete crescuta CE= marcaj CE
AVERTIZARI
- Daca simbolurile F si B nu se afla atat pe ocular cat si pe rama inseamna nivelul mai scazut trebuie alocat pentru dispozitivul de protectie 
ochi complet. Avertizare- daca simbolurile F si B nu se afla atat pe ocular cat si pe rama inseamna nivelul mai scazut trebuie alocat pentru 
dispozitivul de protectie ochi complet.
Dispozitivele de protectie ochi impotriva particulelor la viteza mare purtate peste ochelari oftalmici standard pot transmite impact, 
creand astefl un pericol pentru utilizator.
Daca este necesara protectie impotriva particulelor la viteza mare la temperaturi extreme, atunci protectia pentru ochi trebuie marcata 
cu litera T imediat dupa litera de impact, ex: FT, BT sau AT. Daca litera de impact nu este urmata de litera T atunci protectia pentru ochi 
trebuie folosita doar impotriva particulelor de mare viteza la temperatura camerei.- 
ADF trebuie folosit doar in combinatie cu ocularul potrivit
II. CARACTERISTICI PRODUS
1. Maner schimare sensibilitate exterior care ii face pe operator sa se simta mai confortabil in timpul utilizarii.
2. Casca foloseste celule solare de inalta performanta ca alimentare si are 2 baterii 3v Litiu incorporate ca energie de rezerva. Durata de 
viata a bateriei este crescuta si nu este nevoie de inlocuire. In conditii normale de sudura, bateria poate tine mai mult se 5000 ore.
3. Control umbra variabila (DIN) din DIN 9 la DIN13 este disponibil la intoarcerea manerului de umbra (variabila umbra)
4. Produdul este in totalitate in conformitate cu cerintele de siguranta DIN, ISO, EN379 si standardele ANSI Z87.1-2003
5. Filtrele cu inchidere automata a culorii UV/ IR de inalta performanta ofera protectie totala pentru ochii si fata utilizatorului impotriva 
radiatiilor UV si infrarosii in timpul intregului proces de sudura, chiar si in stadiul deschis la culoare. Protectia UV/IR este de pana la Shade 
13 (DIN) intotdeauna. Sudorii se vor simti confortabil in conditii de sudura.
6. Vizor larg pentru vedere panoramica usurata.

III. SPECIFICATII TEHNICE

COD PW65F
Zona vedere (mm) 91x42
Mariem cartus (mm) 110×90×9
Deschis DIN.4
Inchis Umbra variabila DIN.9-13
Inchis spre deschis (s) 0.3~0.4s
Timp de raspuns 1/25000s
Control umbra Variabila externa
Control sensibilitate Ajustabil Scazut- Ridicat (Gradat)
Pornit/ Oprit Complet automat
Incarcare Baterie solara si Litiu
Protectie UV/ IR DIN13
Senzor Arc 2
Tensiune scazuta TIG 10amp
Alarma volum inalt Nu
Auto-verificare ADF Nu
Tep. Operare -50C~+550C
Tep. Depozitare -200C~+700C

Greutate (g) 500
Masuratoare (mm) 330×230×230
Raza aplicare MIG; MAG/CO2; SMAW; Taiere carbon; TIG ; Susura arc PLASMA/Taiere/slefuire/potrivit 

si pentru curenti slabi 5A

IV. INSTRUCTIUNI OPERARE
1.0 PREGATIRE SUDURA
1.1 Verificati daca filmul de protectie interior si exterior al lentilei a fost inlaturat.
1.2 In caz ca nu folositi pe o perioada mai lunga, asigurati-va ca bateria este incarcata inainte de folosire.
1.3 in caz ca nu folositi pe o perioada mai lunga, verificati ca ecranul sa functioneze inainte de folosire.
1.4 In caz ca nu folositi pe o perioada mai lunga, verificati daca celulele soalre si filmul de protectie interior/ exterior al lentilelor au fost deteriorate, 
stricate sau blocate din cauza prafului. Fiti atenti daca senzorii au fost blocati din cauza prafului. Pentru a a sigura folosirea normala a procesului, 
inlaturati praful inainte de sudura.
1.5 Verificati toate partile operationale inainte de folosire pentru a va asigura ca nu au fost deteriorate. Orice elemente zgariate, crapate sau gaurite 
trebuie inlocuite imediat inainte de folosire (piese de schimb disponibile pentru lentila exterioara PW66- daca alte componente sun deteriorate, 
intreaga masca de sudura PW65 trebuie inlocuita.
1.6 Verificati proprietatile optice si sensibilitatea la lumina inainte de fiecare folosire.
1.7 Alegeti numarul de umbra adecvat inainte de folosire prin intoarcerea manerului si asigurati-va ca numarul de umbra este corect setat.
1.8 Purtati o masca si apasati butonul din spate pentru a ajusta strangerea curelei pentru a va potrivi pe cap, ochii utilizatorului trebuind sa fie fixati 
in pozitie centrala pe viziera.  
2. SELECTARE NUMAR UMBRA INCHISA LA CULOARE
2.1 Numarul de umbra poate fi ales manual intre DIN 9-13. Alegeti numarul de umbra prin rotirea manerului pana ce sagetile indica 
setarea dorita.
2.2. Folositi manerul de umbra pentru a ajusta umbra lentilei in pozitia inchis. Selectati setarea de control umbra in functie de procesul 
de sudura.
3. AJUSTARE SENSIBILITATE
SENSIBILITATEA se selecteaza in functie de procesul de sudura si lumina ambientala, prin manerul de sensibilitate
3.1. Selectare minim: Potrivit pentru sudura tensiune inalta sau sudura in mediu de lumina puternica (ex: Lumina disturbanta din 
apropierea altor sudori)
3.2. Selectare maxim: Potrivit pentru sudura tensiune joasa, in conditii de lumina slaba (ex Sudura teava unde o parte din arc obstruc-
tioneaza vederea) si in caz ca arcul de sudura devine stabil (sudura TIG)
3.3 Selectare mediu: Potrivit pentru majoritatea tipurilor de sudura in interior si exterior

4. DUPA EFECTUAREA OPERATIILOR DE MAI SUS, INCEPETI SI CONTINUATI OPERATIUNEA DE SUDARE

4.1 Ghid umbra per domeniu de aplicare

Intensitate 
curenta

(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 metale 
grele

10 11 12 13 14

MIG metale 
usoare

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

COMENTARII
Prin “metale grele” intelegem oteluri, aliaje otel, cupru si aliaje etc.
Numerele umbra superioara si inferioara imediate pot fi folosite in functie de conditiile de folosire
Campurile goale corespund gamelor de folosinta care nu sunt folosite in general pentru tipul de aplicare respectiv
V. INTRETINERE
1. Curatati si dezinfectati filtrul si placutele de protectie cu o bucata de material pentru lentile sau o
   carpa moale curata cu detergent adecvat. 
2. Folositi un detergent neutru pentru a curata viziera si casca
3. Inlocuiti placutele de protectie exterioare si interioare regulat
4. Nu bagati lentila in apa sau alt lichid. Nu folositi niciodata substante abrazive, solventi sau substante d e curatat pe baza de ulei.
5. Nu inlaturati filtrul de inchidere automata culoare de casca. Nu incercat se deschideti filtrul de inchidere automata culoare
6. Perioada de uzura: acest produs poate avea o durata de viata de 3 ani de la data fabricatiei daca ste depozitat si intretinut corect.

VI. DEPISTAREA ERORILOR:
1 VERIFICAȚI ÎNAINTE DE UTILIZAREA FILTRULUI AUTO DARKENING 
 Dacă unitatea ADF funcționează, poate fi verificată verificarea, se întunecă atunci când este expusă la lumină intensă 
 (lumină directă sau bliț de sudură)
2 FILTRUL AUTO-DARKENING NU ESTE DARKEN SAU FLICKS
  Verificați capacul obiectivului pentru murdărie sau stropire care ar putea bloca senzorul de arc.  
 Dacă senzorii sunt murdari, curățați-le cu o cârpă moale fără scame.
 Verificați recomandările pentru setările de sensibilitate și creșteți sensibilitatea
 - Creșterea întârzierii lentilelor 0.1-0.3 secunde poate reduce, de asemenea, pâlpâirea
 Verificați bateriile și asigurați-vă că acestea sunt în condiții bune și instalate corespunzător. 
 Dacă bornele bateriilor și suprafața de contact a filtrului sunt murdare sau oxidate, curățați-le.
 - Fixați casca pe WELD și / sau nuanța corespunzătoare de la 5-13.
3 LENS STAYS DARK AFTER ARC WELD este stins sau LENS STAYS DARK atunci când nu ARC este prezent
 Reglați bine setările de sensibilitate în incremente mici. În condiții de lumină extremă, poate fi necesar să se reducă nivelurile  
 luminoase din jur 
4. VIZIUNE VECHI 
 Dacă obiectivul și cartușul de filtru sunt murdare sau deteriorate, curățați componentele murdare sau înlocuiți-le 
 Dacă sunt deteriorate. 
  Asigurați-vă că lumina ambientală nu este prea mică.
 Asigurați-vă că numărul de umbră este corect, ajustați conform.
5 ÎNCĂRCAREA NEREGULARĂ
 Banderoul a fost setat neuniform, astfel încât distanța dintre ochi și obiectiv 
 este diferită de cea din stânga în dreapta
 reglați corect.

ADRESA PRODUCATORI   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88
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