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VIII. МАСКА ЗВАРНИКА PW65 BIZWELD PLUS: СХЕМА
1. Лицьовий щиток/маска зварника (код: PW65H)
2. НаголІвник
3. Регулятор кута нахилу наголівника
4. Світлофільтр автоматичного затемнення, код PW65F
5. Зовнішнє захисне скло (код: PW66)
6. Фіксуюча рамка
7. Ручка регулятора розміру наголівника

UAМАСКА ЗВАРНИКА З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ.

АДРЕСА ВИРОБНИКА   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Назва та адреса нотифікованого органу сертифікації, що видає сертифікат EC:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
Notified body number 0196

ІНФОРМАЦІЯ КОРИСТУВАЧА
Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці продукту. Застосовуються тільки стандарти і значки, які 
відображаються як на продукті, так і на інформації для користувача нижче. Всі ці продукти відповідають вимогам Регламенту (EU 
2016/425).
Завантажити декларацію відповідності @ www.portwest.com/declarations

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
1. ОПИС
Маска звартника з автоматичним затемненням призначена для того, щоб захистити очі і обличчя від іскор, бризок, а також шкідливого 
випромінювання при нормальних умовах зварювання. Електрооптичний світлофільтр автоматично затемнюється при запалюванні дуги, а 
також автоматично світлішає, коли зварювання закінчено.
Маска зварника PW65 Bizweld Plus складається з наступних частин:
Щиток для обличчя/маска зварника (код PW65H) сертифікований по EN 175: 1997
Фільтр з автоматичним затемненням (код: PW65F) - сертифікований згідно EN 379: 2009
Зовнішнє захисне скло (код PW66) - сертифіковане згідно EN 166: 2001
ОЦІНКА РИЗИКУ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
1. Маска зварника з автоматичним затемненням PW65 не захищає від серйозних ударів і поломок в результаті впливу шліфувальних кругів 
або абразивних дисків, вибухових пристроїв або агресивних рідин. При наявності такої небезпеки необхідно використовувати захисні 
огорожі механізмів або засоби захисту очей від бризок.
2. Автоматичні фільтри, які затемняють, для зварювання призначені для застосування при дуговому зварюванні або різанні. Засіб захисту 
підходить для всіх процесів дугового зварювання, таких як зварювання металевим електродом в інертному газі (MIG), захисному газі (MAG), 
газовольфрамовая зварювання (TIG), зварювання металевим покритим електродом (SMAW), і для захисту від плазмової дуги і дуги між 
вугільними електродами.
3. Матеріал цього засобу захисту з часом зношується, наприклад, руйнується, і цей продукт не зможе забезпечити ефективний захист після 
виникнення відповідної ситуації, тому користувач повинен негайно припинити його використання.
4. Заборонено класти маску і фільтр з автоматичним затемненням на гарячу поверхню.
5. Якщо маска не затемнюється при спалаху дуги, необхідно негайно припинити сварку і звернутися до свого керівника або постачальнику.
6. Необхідно регулярно очищати поверхню фільтрів; заборонено використовувати сильні миючі засоби. Оберігайте датчики і фотоелементи 
від від накопичення пилу, і очищайте їх безворсовою тканиною / матеріалом.
7. Матеріали, що контактують зі шкірою користувача, можуть викликати алергічні реакції при схильності до таких.
8. Заборонено використовувати цей засіб захисту для виконання зварювання над головою або для різання з рівнем, що підвищується. У 
положенні над головою зварника крапля розплавленого металу може пропалити фільтри і нанести травму зварнику.
9. Якщо фільтр або маска пошкоджені, користувач повинен негайно припинити їх використання. Окалина може пошкодити поверхню 
фільтра і шкіру користувача, або привести до більш серйозних наслідків.
10. Цей продукт має певну термостійкість і вогнестійкість, але в разі відкритого полум’я або високих температур маска може горіти або 
плавитися. Для зниження подібного ризику необхідно правильно зберігати і використовувати засіб захисту.
11. Нестандартне застосування засобу захисту може нанести шкоду користувачеві, і навіть викликати різні захворювань.
12. Необхідно перевіряти фільтр перед кожним використанням, і якщо зовнішній вигляд продукту незадовільний, необхідно негайно 
припинити його використання.
13. Необхідно уникати впливу сонячного світла на цей продукт.
14. Перевищення терміну служби (недостатній захист); перевіряйте маску перед кожним використанням на предмет пошкоджень та 
перевищення терміну служби.
15. Використання засоба захисту очей без фільтрів від світлового випромінювання (порушення зору); перед кожним використанням 
перевіряйте, чи має засіб захисту очей необхідний показник захисту, або уточнюйте це у фахівця з охорони праці, в іншому випадку захист 
не гарантується.
16. У разі використання виробу для захисту від бризок (недостатній захист); переконайтеся, що вам надано належний захист, або уточнюйте 
це у фахівця з охорони праці.
17. У разі використання виробу проти великих часток пилу (травми, нещасні випадки); Засіб захисту очей слід використовувати тільки для 
робіт, описаних в інструкції по застосуванню. Будь-яке відхилення від інструкцій може призвести до травми або нещасного випадку.
18. Використання пошкоджених продуктів (недостатній захист); Перевіряйте засіб захисту очей перед кожним використанням на предмет 
пошкоджень та перевищення терміну служби.
19. Неправильне використання засобу захисту очей (травми, нещасні випадки); Пристрій для захисту очей слід використовувати тільки для 
робіт, які описані в інструкції по застосуванню. Будь-яке відхилення від інструкцій може призвести до травми або нещасного випадку.
20. Фільтр для зварювання з автоматичним затемненням завжди слід використовувати з внутрішнім і зовнішнім склом від виробника.
21. Виробник не несе відповідальність за будь-які несправності, викликані внесенням змін до фільтру для зварювання, або використанням 
частин фільтра не від виробника.
МАРКУВАННЯ ЩИТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ/МАСКИ ЗВАРНИКА (КОД: PW65H) - ЗГІДНО EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = Ідентифікація виробника  EN 175 = Стандарт на умови випробувань
F = Захист від частинок з високою швидкістю 45 м/с CE: СE маркування
МАРКУВАННЯ ФІЛЬТРА З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ (КОД: PW65F) ЗГІДНО EN 379: 2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = Стан просвітлення  9-13 = Затемнений стан (регульоване) PW = Ідентифікація виробника  1 = оптичний клас, 1 
= клас світлорозсіювання, 1 = клас однорідності, 2 = клас залежно від кута 379 = Стандарт на умови випробувань CE: СE маркування
МАРКУВАННЧЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАХИСНОГО СКЛА (КОД PW66) - ЗГІДНО EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = Ідентифікація виробника 1 = Оптичний клас S = Підвищена міцність CE: CE маркировка
УВАГА:
- Якщо символи F і B не вказані як на склі, так і на рамці, тоді маска надає більш низький рівень захисту, ніж присвоєний цьому пристрою 
для захисту органів зору. Прийміть це до уваги.
Пристрої захисту органів зору проти високошвидкісних механічних частинок, одягнені поверх звичайних окулярів, можуть передати удари, 
таким чином, створюючи небезпеку для працівника.
Якщо потрібен захист від частинок з великою енергією при екстремальних температурах, захисні окуляри повинні бути марковані символом 
T відразу після символу стійкості до ударів, наприклад, FT, BT або AT. Якщо символ Т не вказано після символу стійкості до ударів, окуляри 
застосовують для захисту від частинок з великою енергією тільки при температурі всередині приміщення.- 
Фільтр, який затемнюється автоматично повинен використовуватися тільки разом з відповідним кріпленням скла.
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
1. Зовнішня ручка регулювання чутливості передбачена для більшої зручності працівника під час зварювання.
2. Маска укомплектована високотехнологічними сонячними батареями і двома вбудованими літієвими батареями (ЗВ). Заміна батарей не 
потрібна. При нормальних умовах зварювання термін служби батарей становить більше 5000 годин.
3. Ступінь затемнення варіюється від DIN 9 до DIN 13 і регулюється спеціальною ручкою (ступінь затемнення змінюється).
4. Виріб відповідає всім пов’язаним стандартам з безпеки DIN, ISO, EN379 та ANSI Z87.1-2003.
5. Високотехнологічний електрооптичний світлофільтр оберігає очі від ультрафіолетових (УФ) та інфрачервоних (ІЧ) променів протягом 
всього зварювального процесу. Рівень захисту від УФ та ІЧ променів дорівнює 16 DIN під час всього зварювального процесу, що забезпечує 
зварнику комфортну роботу.
6. Великий розмір рамки покращує круговий огляд.
III. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД PW65F
Робоча площа світлофільтру (мм) 91x42
Розмір картриджа (мм) 110×90×9
Стан просвітлення DIN 4
Стан затемнення Діапазон затемнення від DIN 9 до DIN 13
Час від затемнення до просвітління (с) 0.3 ~ 0.4 с
Час реагування 1/25000 с
Контроль затемнення Зовнішні змінні
Контроль чутливості Регулювання вгору - вниз (плавна)
Включення/вимикання Повністю автоматичний
Джерело живлення Сонячна батарея і літієва батарея
Захист УФ/ІЧ DIN 13
Сенсор дугового розряду 2
Низька сила струму в амперах при 
зварюванні вольфрамовим електродом 
в середовищі інертного газу

10 ампер

Сигнал про розрядці батареї 
світлофільтра

Немає

Самодіагностика з автоматичним 
затемненням світлофільтра

Немає

Робоча температура -5 0C~ +55 0C
Температура зберігання -200C ~ +70 0C
Вага (г) 500
Розміри (мм) 330×23 ×230
Галузь застосування Дугове зварювання металевим електродом в інертному газі; дугове зварювання 

металевим електродом в середовищі захисного газу / CO2; дугове зварювання 
металевим покритим електродом; повітряно-дугове різання вугільним електродом; 
зварювання вольфрамовим електродом в середовищі інертного газу; зварювання/
різання /шліфування плазмовою дугою та відповідні операції при низькому струмі 5A.

IV. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1.0 ПІДГОТУВАННЯ ДО ЗВАРЮВАННЯ
1.1 Зніміть внутрішнє і зовнішнє захисне покриття зі скла.
1.2 Якщо маска довго не використовувалася, перед використанням переконайтеся, що батарея заряджена.
1.3 Якщо маска довго не використовувалася, перед використанням переконайтеся, що працює дисплей.
1.4 Якщо маска довго не використовувалася, перед використанням переконайтеся, що маска непошкоджена, що немає вм’ятин і 
забруднень пилом сонячної батареї і внутрішнього/зовнішнього захисного покриття скла. Зверніть особливу увагу на відсутність 
забруднення пилом сенсорів. Щоб гарантувати нормальний процес використання, необхідно перед зварюванням видалити пил.
1.5 Перед використанням необхідно оглянути всі робочі частини і переконатися, що немає пошкоджень. При виявленні подряпин, тріщин 
або вм’ятин частини необхідно негайно замінити (запасні частини, доступні для зовнішнього скла PW66 - якщо пошкоджена інша частина, 
необхідно повністю замінити зварювальну маску PW65).
1.6 Необхідно проводити перевірку оптичних властивостей і світлочутливості перед кожним використанням.
1.7 Виберіть рівень ступеня затемнення перед використанням за допомогою ручки регулювання затемнення. Переконайтеся, що обрана 
ступінь затемнення підходить для даного виду робіт.
1.8 Одягніть маску і натисніть кнопку ззаду, щоб відрегулювати щільність прилягання наголівника за розміром голови, очі повинні бути в 
центральному положенні навпроти оглядового вікна.  
2. ВИБІР СТУПЕНЯ ЗАТЕМНЕННЯ
2.1 Ступінь затемнення встановлюється вручну від 9 до 13 DIN. Виберіть рівень ступеня затемнення за допомогою ручки так, щоб стрілка 
вказувала на обрану ступінь.
2.2 Для регулювання ступеня затемнення скла використовуйте ручку. Переконайтеся, що обрана ступінь затемнення підходить для даного 
виду робіт.
3. РЕГУЛЮВАННЯ СВІТЛОЧУТЛИВОСТІ
Вибір чутливості проводиться відповідно до типу процесу зварювання і освітленості робочої зони за допомогою ручки регулювання 
чутливості.
3.1 Мінімальна чутливість: підходить для зварювання високої напруги або зварювання при яскравому освітленні робочої зони (наприклад, 
при проведенні зварювання поруч з іншими зварювальниками).
3.2 Максимальна чутливість: підходить для нізкоамперного зварювання, застосовується при поганому освітленні (наприклад, при 
зварюванні труб, де частина електричної дуги не видна, і при зварюванні зі стійкою електричною дугою (наприклад, зварювання 
вольфрамовим електродом в середовищі інертного газу).
3.3 Середня чутливість: підходить для більшості типів зварювання всередині і поза приміщеннями.

4. ПІСЛЯ ЗАЗНАЧЕНОГО ВИЩЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЧНІТЬ І ПРОДОВЖУЙТЕ ЗВАРЮВАННЯ.

4.1 Керівництво з вибору ступеня затемнення в залежності від виду робіт
Сила електричного 

струму
(Aмпер- 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

(Aмпер- A)
9 10 11 12 13 14

Дугове зварювання 
металевим покритим 

електродом

10 11 12 13 14

Промислове 
зварювання 
металевим 

електродом в 
інертному газі

10 11 12 13 14

Побутова сварка 
металевим 

електродом в 
інертному газі

9 10 11 12 13 14

Дугове зварювання 
вольфрамовим 

електродом 
в середовищі 
інертного газу

10 11 12 13 14

Дугове зварювання 
металевим 

електродом в 
середовищі захисного 

газу/CO2

10 11 12 13 14

Напівавтоматична 
дугова зварювання 

металевим покритим 
електродом

11 12 13

Плазмове дугове 
різання 8 9 10 11 12 13 14

КОМЕНТАРІ:
Вираз “важкі метали” включає стали, леговані стали, мідь і її сплави, і т.д.
Безпосередньо верхні або нижні значення затемнення можуть застосовуватися в залежності від експлуатаційних умов;
Порожні поля відповідають діапазонам використання, які зазвичай не застосовують для відповідного типу робіт.
V. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
1. Очищайте і дезінфікують фільтр і захисне скло тканиною для чищення оптики або чистою м’якою тканиною 
з миючим засобом, придатним для очищення скла. 
2. Використовуйте нейтральні миючі засоби для каркаса маски і наголівника.
3. Періодично замінюйте зовнішнє і внутрішнє захисне скло.
4. Не занурюйте скло в воду та інші рідини. Заборонено використовувати абразивні матеріали, розчинники або розчини для очищення на 
масляній основі.
5. Заборонено виймати електрооптичний світлофільтр з маски. Не розбирайте електрооптичний світлофільтр.
6. Моральна довговічність: при правильному зберіганні і технічному обслуговуванні термін придатності даного виробу становить 3 роки 
від дати виробництва.

VI. ВИЗНАЧЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ:
1 ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ФИЛЬТРА З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ 
 Справність світлофільтру з автоматичним затемненням можна перевірити, упевнившись, темніє він при яскравому освітленні (пряме  
 сонячне світло або спалах зварювання)
2 ФІЛЬТР З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ НЕ ЗАТЕМНЮЄ АБО МИГАЄ
  Перевірте поверхню скла на наявність бруду або бризок, які можуть заблокувати сенсор дугового розряду.  
 Сенсори, які забруднилися необхідно чистити м’якою безворсовой тканиною.
 Перевірте рекомендації по налаштуванню чутливості і підвищить чутливість при необхідності
 Збільшення затримки затемнення скла на 0,1-0,3 секунди також допоможе знизити блимання
 Перевірте батареї і переконайтеся, що вони знаходяться в задовільному стані, а також правильно встановлені. 
 Якщо клеми батарей і контактуюча  поверхня фільтра забруднені або окислилися, очистіть їх.
 Встановіть в масці режим ЗВАРЮВАННЯ і / або відповідний рівень затемнення від 5 до 13.
3 СКЛО ЗАЛИШАЄТЬСЯ ТЕМНИМ ПІСЛЯ ЗАТУХАННЯ СПАЛАХУ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ, АБО СКЛО ЗАЛИШАЄТЬСЯ ТЕМНИМ, КОЛИ  
 СПАЛАХУ ДУГИ НЕМАЄ
 Точна настройка чутливості з поступовим нарощуванням. В умовах екстремального освітлення може знадобитися зменшити рівень  
 навколишнього освітлення.  
4. ПОГАНА ВИДИМІСТЬ 
 Якщо скло і картридж фільтра забруднені або пошкоджені, очистіть забруднені компоненти або замініть пошкоджені. 
  Переконайтеся, що навколишнє освітлення не дуже темне.
 Переконайтеся, що рівень затемнення правильний, відрегулюйте за потребою.
5 НЕРІВНОМІРНЕ ЗАТЕМНЕННЯ
 Оголовье надіто нерівно, тому відстань між очима і склом зліва і справа відрізняється
 відрегулюйте його правильно.

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