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Kod Tanıma Kullanım alan açıklaması
Yok Temel Tanımlanmamış mekanik riskler ve ultraviyole ve kızıl ötesi, solar radyasyon.
3 Sıvılar Sıvı ( Damlama ve sıçrama)
4 İri parçacıklar Parçacık boyutu > 5µm olan tozlar, Gazlar, buharlar, sprayler, duman ve parçacık 

boyutu  5µm olan tozlar
5 Gaz ve toz parçacıkları Gazlar, buharlar, spreyler, duman ve toz <5μm partikül boyutu
8 Kısa devre elektrik arkı Elektrikli ekipmnlarda kısa devreden kaynaklı elektrik arkı
9 Erimiş metal ve sıcak parçalar Erimiş metal sıçraması ve sıcak parça teması

Kod Mekanik direnç gereklilikleri
S Arttırılmış dayanıklılık  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Düşük enerji etkisi (Ø6 mm / 45 m/s)
B Orta enerji etkisi (Ø6 mm / 120 m/s)
A Yüksek enerji etkisi (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Ekstrem ısılarda düşük enerji etkisi -5°C / +55°C
BT Ekstrem Orta enerji etkisi -5°C / +55°C

KORUYUCU 
GÖZLÜK

Kullanım alanı sembolleri:

İşaretler: 
Skala numaraları (uygun yerlere) :X - Y
(kod and skala no ultraviyole filtreler için - EN170) : 2-Y
(kod and skala no iyi renk tanımlı ultraviyole filtreler için - EN170) : 2C-Y
(kod and skala no güneş parlamasına karşı endüstriyel filtreler 
için - EN172) : 5-Y
Üreticinin kimliği: PW
Optik sınıf 1
Mekanik direnç sembolü F/B/FT/BT
Parçacıkların çizmesine karşı yüzey dayanıklılığı (opsiyonel):K
Gözlüğün buharlanma direnci (opsiyonel): N 
Çerçeve işaretleri: 
Üreticinin kimliği: PW
Standart numarası : EN166
Kullanım alanı - Sıvı sıçraması/Toz parçacıklar/ Gaz ve toz:3/4/5 Opsiyonel 
Darbe / ekstrem ısılar için sembol : F/B/FT/BT
UYARILAR 
Ultraviyole filtreler, kaynak filtreleri veya kızılötesi filtreler için gelişmiş 
renk tanıma gerekliyse, seçilen göz koruyucusu, ölçek numarası için kod 
numarasından hemen sonra C harfi ile işaretlenmelidir, yani 2C koyuluk, 
4C koyuluk, 5C vb.  Kod numarasını C harfi ile takip etmiyorsa, ultraviyole 
filtreler, kaynak filtreleri veya kızılötesi filtreler varsa, renk algısı 
bozulabilir. Eğer ekstrem ısılarda yüksek hızdaki parçacıklara karşı koruma 
sağlayan gözlükse FT,BT ya da AT gib sound T harfini barındırmalıdır. 
Eğer T harfi yok ise yüksek hızdaki parçacıklara karşı sadece oda sıcaklığı 
koşullarında koruma sağlar Yüksek hızdaki parçacıklara karşı koruma 
sağlayan ve optik gözlüğün üzerine takılan gözlükler aldıkları darbeyi 
içeriye iletebilir ve sizlere zarar verebilir Çerçeve, ciltle temas ettiğinde, 
duyarlı kişilere alerjik reaksiyona neden olabilir; Durum buysa doktor 
tavsiyesine danışılmalıdır. 
Aksesuarı ve yodel parçası yoktur. 

Kullanıcı Bilgilendirme
Tüm bu ürünler Yönetmelik şartlarına (AB 2016/425) ve EN166: 
2001 standardının genel şartlarına uygundur.
KULLANIM ALANLARI
Bu göz koruyucu, kullanıcıyı mekanik darbeler ile göz ve yüz 
yaralanmalarına karşı korumak için tasarlanmıştır. Tehlikelere 
maruz kalma süresi boyunca giyilmelidir.Baş dönmesi veya 
tahriş olursa veya yüz koruyucusu hasar görürse çalışma 
alanını terk edin.  
UYARI: Bu vizör yalnızca PORTWEST Kask stilleri PS55/PW55 ve 
PS54/PW54 modellerine doğru şekilde monte edildiğinde yeterli 
koruma sağlayabilir
KULLANIM UYARISI:
Bu KKD her kullanımdan önce kontrol edilmelidir.  Göz 
koruyucusunun kaskın üzerine sıkıca oturduğundan ve göz 
bölgesini rahatça kaplayacak şekilde göz koruyucusunun aşağı 
çekildiğinden emin olun.
Kullanıcı bilgilerine göre normal depolama ve kullanım 
koşullarında, bu ürün 5 yıl boyunca yeterli koruma sağlar. Göz 
koruyucuyu modifiye etmeyin. Oküler üzerinde çizik veya hasar 
görmüşse derhal değiştirilmelidir.  Göz koruyucunun malzemesi 
polikarbonattır, bu madde cilt ile temasında alerjik etkiye neden 
olmaz. Ancak kolayca alerjisi olanlara, alerjik reaksiyonlar 
olabilir, eğer öyleyse doktor tavsiyesi alınmalıdır.
 DEPOLAMA ve DEZENFEKSİYON
Koruyucu gözlükleri kuru ve oda ısısına sahip ortamlarda 
muhafaza ediniz.Koruyucu gözlükler orijinal kutusunda ve çok 
dikkatli şekilde taşımalıdır. Koruyucu gözlükleri darbelerden 
ve ağır cisimlerin üzerlerine düşmesinden kaçınınız. Lensler 
hafif sabunlu suyla silinmeli ya da düzenli olarak yıkanmalıdır. 
Yumuşak bir bezle kurulanabilir. Asla aşındırıcı malzeme ile 
temizlemeyiniz; Düzenli olarak ev ya da medikal kullanımlı 
dezenfektanlarla dezentekte edebilirsiniz .

YÜKSEKTE ÇALIŞMA VIZÖRÜ

ÜRETICI 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
CE Sertifikasını basan Bağımsız Kuruluşun Adı ve Adresi
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Model Kod Lens İşaretlemeleri Standart numarası

PW56CL (Şeffaf) PW1 FT CE EN 166 
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