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Koda Oznaka Opis področja uporabe
nič Osnovna Nepoznane mehanske nevarnosti in nevarnosti ki izhajajo iz ultravijoličnega, vidnega, 

infrardečega in sončnega sevanja.
3 Tekočine Tekočina (kapljice ali pljuski)
4 Veliki prašni delci Prah z velikostjo delcev > 5 µm
5 Plin in fini prašni delci Plini, hlapi, spreji, dim in prah z velikostjo delcev < 5 µm
8 kratki stik električnega obloka Električni oblok zaradi kratkega stika na električnih napravah
9 stopljene kovine in vroče trde snovi Brizgi staljene kovine in penetracija vročih trdnih snovi

Koda Zahteve mehanske moči
S Povečana robustnost  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Udarec z malo energije (Ø6 mm / 45 m/s)
B Udarec s srednjo energijo (Ø6 mm / 120 m/s)
A Udarec z veliko energije (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Udarec z malo energije pri ektremnih temperaturah -5°C / +55°C
BT Udarec s srednjo energijo pri ektremnih temperaturah -5°C / +55°C

ZAŠČITA ZA OČI

Simbol za področje uporabe:

Oznake na okularju: 
Številka lestvice (kadar je to možno) X-Y
(številka kode in lestvice za ultravijolične filtre-EN170):2-Y
(številka kode in lestvice za ultravijolične filtre z dobro prepoznavnostjo 
barv-EN170):2C-Y
(številka kode in lestvice sončnih filtrov za individualno uporabo-
EN172):5-Y
Oznaka proizvajalca: PW
Optični razred: 1
Simbol za mehanično moč: F/B/FT/BT
Odpornost na površinsko škodo pred finimi delci(opcijsko): K
Odpornost proti meglenju okularjev (opcijsko): N 
Oznaka okvirjev: 
Oznaka proizvaljalca: PW
Številka standarda: EN166
Področje uporabe - pljusk tekočin/prašni delci/plini in fin prah 3/4/5 
(opcijsko) 
Simbol za udarce/skrajne temperature: F/B/FT/BT
POZOR 
Če je za ultravijolične filtre, filtre za varjenje ali infrardeče filtre potrebno 
izboljšano barvno prepoznavanje, izberite zaščito za oči, ki je označena 
s črko C takoj za številko kode za lestvice, tj. 2C-zaščita, 4C - zaščita, 5C.  
Če številki ne sledi črka C, potem je zaznavanje barv pri ultravijoličnih 
filtrih, varilnih filtrih ali infrardečih filtrih lahko moteno. Če je potrebna 
zaščita pred delci visoke hitrosti pri ekstremnih temperaturah, mora biti 
zaščita za oči označena s črko T, takoj za črko udarca, tj FT, BT ali AT. Če 
črki udarca ne sledi črka T, potem se naj zaščita za oči, pred delci visoke 
hitrosti, uporablja le pri sobni temperaturi. Če se zaščita za oči, pred 
delci z visoko hitrostjo, nosi preko standardnih očal za vid, lahko prenese 
udarce, kar povzroči nevarnost za uporabnika Okvir, ko pride v stik s kožo, 
lahko povzroči alergijsko reakcijo za občutljive posameznike; če je tako, se 
posvetujte z zdravnikom. 
Nobeni dodatki ali nadomestni deli niso na voljo 

PODATKI ZA UPORABNIKE
Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU 2016/425) in 
splošnim zahtevam standarda EN166: 2001
PODROČJE UPORABE
Ta zaščita za oči je namenjena zaščiti uporabnika pred 
poškodbami oči in obraza zaradi mehanskih udarcev. Nositi ga 
je treba ves čas trajanja izpostavljenosti nevarnostim.Zapustite 
delovno območje, če se pojavi omotica ali draženje ali če se 
poškoduje ščit za obraz.  
OPOZORILO: Ta vizir lahko nudi ustrezno zaščito samo, če je 
pravilno dodan na modele PORTWESTovih čelad PS55/PW55 
in PS54/PW54.
OPOZORILO ZA UPORABO:
To OVO je treba preveriti pred vsako uporabo.  Poskrbite, da 
se zaščita za oči tesno prilega čeladi, potegnite jo navzdol, da 
udobno pokrijete področje oči.
Pri običajnem shranjevanju in uporabi v skladu z informacijami 
za uporabnike ta izdelek zagotavlja ustrezno zaščito 5 let. Zaščite 
za oči ne spreminjajte. Vse opraskane ali poškodovane zaščite 
za oči je potrebno takoj zamenjati.  Material zaščite za oči je 
polikarbonat, ta material ne povzroča alergijskega učinka pri 
stiku s kožo. Pri tistih z močnimi alergijami lahko vseeno pride do 
alergijskih reakcij, če je tako poiščite nasvet zdravnika.
 SHRANJEVANJE in DEZINFEKCIJA
Očala hranite v suhem prostoru, pri sobni temperaturi in 
zaščitena pred sončno svetlobo. Očala je treba prevažati 
previdno, v originalni embalaži. Izogibajte se udarcem in padcem 
težkih predmetov na očala. Leče je treba čistiti z milnico ali redno 
izpirati; Obrišite z mehko krpo. Nikoli jih ne čistite, ko so suha 
in ne uporabljajte jedkih snovi; Redno razkužujte z uporabo 
gospodinjskega ali medicinskega razkužila in temeljito sperite.

VIZIR HEIGHT ENDURANCE

PROIZVAJALEC 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Ime in naslov priglašenega organa, ki je izdal Certifikat ES
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Model Koda Oznaka leč Številka standarda

PW56CL (Prozorno) PW1 FT CE EN 166 
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