
Hvordan skal jeg
velge vernebriller?
For å velge riktig vernebrille må det foretas en enkel 
risikovurdering.

1. Er det fare for partikler/mekanisk påvirkning.
2. Er det fare for kjemiske stoffer.
3. Er det fare for stråling.
4. Kombinasjon av 1, 2, og 3.

Riktig brille vil en finne under "beskrivelsen" i katalogen.

Det er viktig at brillen er ripesikker og doggfri. (Holder du
brillen over en kopp med varm kaffe vil du finne ut om 
brillen er doggfri).

Dersom brillen er i lavere optisk klasse enn 1 vil den være
ubehagelig for brukeren.

Den bør være lett og behagelig, men likevel gi god 
beskyttelse. Dette oppnås best med briller som er justerbare.

Godkjennelser
Alle vernebriller skal være godkjent i henhold til EN 166.

En brille kan merkes som følger

CE 1 2-12 AOS EN166-F

Optisk klasse
Tykkelse filter Lavenergi

Lysfilter

Forøvrig finnes følgende normer:

EN 167          Optisk testmetode
EN 164          Øyevern m/sveisefilter
EN 175          Øye/ansiktsvern u/sveis
EN 379          Sveis – automatisk avblending

Øyet er det eneste organ som står i direkte kontakt 
med hjernen. Øyet består av protein, og er dermed 
meget utsatt for ytre påvirkning! Ca. 70% av alle 
øyeskader oppstår når briller ikke blir brukt! 

Ca. 60% av skadene forårsakes av partikler eller 
væske som kommer inn i øyet fra sidene. Å beskytte 
øyet er med andre ord meget viktig.

Visste du at du kan få vernebriller som veier
bare 27 gram?

Produsent
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Teknisk informasjon
Herdet glass
Normalt glass har meget svak slagfasthet, og knuses i farlige, skarpe biter. Varmeherding av glass gir noe større slagfasthet, 
men en viktigere faktor er at det knuste glasset gir mindre skarpe skår og blir mindre farlig. Hovedfordelen ved herdet glass er ripebeskyttelsen. 
Noe filtermateriale er kun tilgjengelig i glassmateriale.

CR39 
CR39 er det plastmaterialet som i stor grad har erstattet glass i synskorrigerende linser. De optiske egenskapene og den store slagfastheten 
er de største fordelene, selv om det ikke er like kraftig som polykarbonat. Harde belegg kan øke ripemotstanden til CR39 til et punkt 
hvor det nærmer seg glass.

Neotherm
Dette filteret absorberer sterkt i det gule området for å fjerne blending fra kilder som feltspat, slik at operatørene kan se blandingen 
og vurdere tilstand og temperatur.

Neoprotec
Dette filteret, som absorberer mer enn 90 % av gul natriumflamme, brukes i glassarbeid og elektronikkindustrien som benytter 
natriumbaserte hjelpestoffer, for å fjerne blendingen og gjøre det enkelt å se klart i arbeidsområdet.

Linsetyper og deres bruksområder
Polykarbonat
Alle polykarbonatlinser som produseres av AOSafety, absorberer ultrafiolett lys (UV-lys). Når linsene har vært testet og godkjent i henhold til 
EN 170, er linsene merket med -2 eller 3- for å vise at de gir beskyttelse mot UV-stråler. UV-stråler har mange anvendelser i industrien, 
fra oppdaging av sprekker til herding av mange polymerprodukter. Dette omfatter lakk, maling, tannfyllinger og harpiks. 
Ved høye lysstyrker dannes det ofte store mengder UV-lys.

Klar
Briller med klare linser utgjøre øyets første forsvarslinje. Disse brukes primært for å unngå støt fra små partikler med lav energi, som oppstår 
ved mange maskinelle operasjoner. Der man trenger større beskyttelse mot potensielt kraftigere støt (f.eks. ved frihåndsfresing eller installering
av maskiner), brukes ofte ansiktsvern eller vernebriller. AOSafetys klare linser fjerner også litt av den blå enden av det synlige spekteret 

(opptil 400 nm), som av enkelte blir betraktet som en risikofaktor.

Amber
Amber linser gir også polykarbonatlinsens beskyttelse mot UV-stråling, og kan brukes der operatøren ønsker å føle seg trygg på beskyttelse 
mot stråling. Den lille reduksjonen i synlig lys kan gi bedre visuell komfort. Et annet bruksområde for amber-filteret er å forbedre kontrasten. 
Ved å fjerne litt av det blå spekteret, blir det lettere for øyet å fokusere. Blått lys er også utsatt for større atmosfærisk spredning, og fjerning 
av dette gir bedre kontrast under disige forhold. Kontrastforbedringen er nyttig når det kreves intens visuell konsentrasjon, for eksempel ved
inspeksjoner eller ved skyting.

Innendørs/utendørs
Mange medarbeidere må stadig vekk forflytte seg mellom områder med sterkt skiftende lysforhold, for eksempel fra utendørs omgivelser til et
innendørs lager, uten at de får tid til å venne seg til forskjellene. Innendørs/utendørslinsen gir 50 % lysreduksjon, god beskyttelse mot solens 
UV-stråler og synlig lys, men reduserer ikke skarpsynet i betydelig grad innendørs. AOSafetys filmteknologi bruker refleks fremfor absorpsjon, 
noe som reduserer varmeutviklingen og dermed gir brukeren bedre komfort. Den bakre linseflaten reduserer irriterende reflekser.

Nøytral grå
Det nøytrale grå filteret brukes for å beskytte mot det sterke synlige lyset i sollys. Samtidig reduseres UV-strålingen til helt trygge nivåer. 
De nøytrale egenskapene gir god fargegjenkjennelse, noe som er viktig ved kjøring eller betjening av maskiner. Dette filteret er også 
velegnet i andre områder med høye nivåer av synlig lys, for eksempel ved betjening eller montering av lysanlegg.

MinImIzeR
Her brukes AOSafety filmteknologi til å redusere både infrarød (IR) og ultrafiolett (UV) stråling, samt 50 % av synlig lys. Dette gir god beskyttelse
for personer i områder som brukes til sveisearbeid, uten at evnen til å se reduseres i alvorlig grad, noe som ville ha skjedd med sterkere skyggegrad.
Dette er ikke tenkt som primærbeskyttelse mot lysbuen, men vil bidra til å forhindre sveiseblink for personer som hjelper til eller på andre måter
arbeider i disse områdene. De kan også være til nyte under sveisebriller, for å gli slagbeskyttelse ved fjerning av slagg mellom sveiseøktene.

Poly IR
Dette er en polykarbonatskjerm til sveising, men kan også betraktes som en allroundlinse som reduserer UV- og IR-nivåene, og gir visuell 
komfort ved å redusere det synlige lyset. Polykarbonat gir også god beskyttelse mot støt. Disse linsene kan brukes i alle områder der det er 
fare for støt, UV-stråling, IR-stråling eller sterkt synlig lys. De skal ikke brukes som primærbeskyttelse ved elektrisk buesveising. 
Poly IR er tilgjengelige i sveiseskjermer 3 og 5.

DX-linsebelegget motvirker dogg
Mange av AOSafetys verneprodukter er tilgjengelige med det egenutviklede DX-belegget.

Ved en undersøkelse av øyeskader ble det oppdaget at mange skader oppstod til tross for at medarbeiderne ble utstyrt med verneutstyr. 
Videre undersøkelser avdekket at de vanligste årsakene til at medarbeiderne unnlot å bruke beskyttelsen, var at linsene fikk riper eller at de dogget,
to faktorer som reduserer sikten.

AOSafetys DX-belegg er et ripebestandig belegg som motvirker dogging, og som i tillegg har antistatiske egenskaper  og er bestandig mot 
de fleste vanlige kjemiske stoffer. Denne kombinasjonen resulterer i linser som gir klar sikt mye lenger, og som dermed gir viktig øyebeskyttelse.

Beleggets egenskaper mot dogging oppdager man raskt ved å utføre "kaffekopptesten". Hvis du holder en linse med DX-belegg over en kropp
rykende vame te, kaffe eller annen varm væske, kan du, hvis du er rask, se den tynne filmen som raskt sprer seg over linsen. Så snart denne 
filmen er dannet, blir det ingen ytterligere endring, linsen vil fortsatt være gjennomsiktig og gi god sikt. Venter vi lenge nok, vil det etter 
hvert danne seg dråper langs den nedre kanten.

Egenskapene mot dogg har ingen levetidsbegrensning.



Qx 1000
Rimelig lettvektsbrille med DX-belegg. Antistatisk. Antidogg.
UV-filter. Ripefast. Elegant sportsdesign.  Meget komfortabel
med støtbeskyttelse. Brillestenger med regulerbar lengde. 
04-1021-0140 klar linse/blå brillestenger 
04-1021-0245 grå linse/svarte brillestenger 
04-1021-0246 gul linse/svarte brillestenger (bestillingsvare)

QX 2000
Samme egenskaper, design og komfort som QX 1000, samt
med to unike nyheter: Roterende brillestangtupper og vendbar
nesebro (2 størrelser) gir optimal tilpasning. 
04-1022-0140 klar linse/blå brillestenger
04-1022-0245 grå linse/svarte brillestenger (bestillingsvare) 
04-1022-0146 gul linse/blå brillestenger

QX 3000
Linse med samme egenskaper som QX 1000. Den mest avanserte
modellen i QX-serien med fleksibel, vendbar nesebro og "Strap"-
systemet med avtagbar strikk på brillestengene. 
04-1023-0140 klar linse/blå brillestenger  
04-1023-0245 grå linse/svarte brillestenger 
04-1023-0246 gul linse/svarte brillestenger (bestillingsvare)

Elys Sport
Rimelig, moderne og sportslig, heldekkende brille med meget lav
vekt. Innebygget brynbeskyttelse gir øynene bedre vern.
Brillestengene har moderne design og sikrer komfortabel tilpasning. 
71480-00010C klar linse/svarte brillestenger.

Metaliks
Antidogg. Antistatisk. Ripefast. Polert metallramme med kur-
vete linser. Formelige brillestenger med gummitupp og myk
nesebro gir maksimal komfort og heldekkende beskyttelse.
71460-00001C klar linse
71460-00002C grå linse
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Duraguard
Tradisjonell, populær brille med «tvillinglinse» 
og nyloninnfatning. 
71480-00001C klar linse/svart innfatning 

AOS Lexa
Utrolig lav vekt, kun 27 g.  Antistatisk, 
antidogg, ripefast, UV-filter.
Konturformet linse som følger kurvene rundt ansiktet. Brillen
har ingen distraherende sidevern eller delelinjer som hindrer
sidesynet. Justerbare brillestenger og linsevinkler gir maksimal
tilpasning og beskyttelse. Leveres med følgende linsefarger: 
Klar, gul og grå. 
15234 klar linse/blå innfatning  
15237 grå linse/blå innfatning  
15217 gul linse/grå innfatning 
15297 indoor/outdoor linse/svart innfatning
15299 rosa linse/svart innfatning

AOS SeePro
Superlett, 30 g. Antistatisk,antidogg, 
ripefast, UV-filter. Integrerte sideskjold 
og nesebro, konstruert i ett stykke.
15940 klar linse/blå innfatning  

AOS Nassau Rave
Meget lett, 34 g. Antistatisk, antidogg, ripefast, UV-filter.
Med revolusjonerende "vertikalt ventilert" øyebrynsbeskyttelse
som bidrar til å føre varm luft opp og ut fra brillens bakside, 
samtidig som den reduserer lysreflekser fra belysningsarmaturer.
Leveres med følgende linsefarger: Klar, gul, grå og IR 3,0 og 5,0.
Integrerte side-skjold og nesebro konstruert i ett stykke. Justerbare
brillestenger og linsevinkler gir optimal komfort og beskyttelse.
14491 klar linse/grå innfatning
14499 IR 5.0 linse/grå innfatning

AOS Nassau™ Plus. Superlett, 32g. 
Antistatisk, antidogg, ripefast, UV-filter. Justerbare 
brillestenger for individuell tilpasning.
14700 klar linse/svart innfatning  
14707 grå linse/blå innfatning
14702 gul linse/svart innfatning  

MSA offshorebrille 
Perspecta 3071 
Lett, elegant brille med innfatning i stål.
10020439
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AOS Modell 4800
Utformingen tillater bruk av vanlige, optiske briller under.
Indirekte  ventilasjon. Leveres også med antidogg-behandlet
linse. Til bruk mot støv og væskesprut.
71347-1
71347-4 antidogg

AOS sveisebrille modell 2400 

Antidogg-systemet og det brede utvalget linser har gjort denne
brilletypen til referanseproduktet for profesjonelle sveisere som
bruker oksy-acetylensystemer. 
16-2400-05 grønn linse grad 5 - herdet glass 
16-2400-07 grønn linse grad 7 - herdet glass (bestillingsvare)
27-2400-05 grønn linse grad 5 - polykarbonat (bestillingsvare)
27-2400-07 grønn linse grad 7 - polykarbonat (bestillingsvare) 

AOS Lexa SplashGoggle
Brillen har et nytt, indirekte ventilasjonsystem som virker 
etter «belgprinsippet».
Svært myk tetningslist som gir en sikker 
og behagelig tetting rundt øynene.  
Konturformet linse som følger kurvene rundt ansiktet. 
Antidogg, antistatisk og ripefast linse. Ingen distraherende 
sidevern eller delelinjer som hindrer sidesynet.
Samme linseutvalg som Lexa.
16670-00000 klar linse, strikk med Quick-clipTM

AOS Tourgard III
Besøksbrille. Går lett utenpå vanlige briller.
41176

OX
Komfortabel brille med lav vekt. Passer fint over vanlige
briller. Meget høy beskyttelsesgrad. 
17-5118-0000 klar linse/blå brillestenger 
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ILES Stratos universalbrille 
Til beskyttelse mot kjemikaliesprut, støv og smeltet metall.
Indirekte ventilasjon. Bred, myk og komfortabel tetningsflens
gir optimal tilpasning.Kan brukes over vanlige briller. Leveres
også som gasstett brille (uten ventilering). Lett utbyttbare linser
i ripefast, antidoggbehandlet materiale. Avansert linsebelegg-
teknologi.  Linsens utforming gir utrolig godt sidesyn. Leveres
også med linse i grad 5 for gassveising og skjæring. Avtagbare
beskyttelsesvinduer forlenger linsens levetid. Bred strikk med
glidespenne gir enkel justering. Hengslet feste for strikken gir
optimal plassering og forenkler bruk av brillen sammen med
hjelm og/eller hørselvern.
ST21 Polykarbonat linse
STG21 Gasstett brille
STVC/10 Beskyttelsesvindu 10 stk.

ILES Stratos sveisebrille  
ST55 Acetat, grønn IR/UV, grad 5

ILES Oppbevaringsboks for universalbriller
Gir sikker og hygienisk oppbevaring av brillene når de ikke er i bruk.
GSB01

AUER brillepussestasjon
Leveres komplett med pussepapir og antidogg 
linsespray.Pussepapir og linsespray 
leveres separat for etterfylling av stasjonen.
1190 Brillepussestasjon.
1200 Pussepapir, pk. a 280 stk.    
1210 Fogpruf  linsespray,110ml. 

AUER gassbrille
Gasstett brille til arbeid i atmosfære med etsende og 
irriterende gasser. Neopren omramming.
1165

AOS Brilleetui for Nassau™ Plus, NassauRave, 
Lexa og Lexa Splash Goggle    
Med rom for 2 stk. reserve-linser. Bæres i beltet.
16645
45941 Lexa brillehus 
45950 Nassau/Seepro brillehus 

AOS Brillepussestasjon
Leveres komplett med pussepapir og antidogg linsespray. Pussepapir og linsespray 
leveres separat for etterfylling av stasjonen.
71328 Brillepussestasjon.
71330 Pussepapir, pk. a 144 stk. 
71329 Super Clear linsespray, 132 ml.  

Super-Clear rengjøringsprodukter

I tillegg til å sørge for tilstrekkelig beskyttelse
er det viktig at brillene holdes rene. 
Vi kan tilby et utvalg rengjøringsstasjoner og
vedlikeholdsprodukter. 
Stasjonene leveres komplett med servietter og
rengjøringsvæske på sprayboks.  
Pussepapir og spray leveres separat for 
etterfylling av stasjonen. 
71328 Super-Clear liten ren-

gjøringsstasjon (som vist i 
katalog) 

83735 Super-Clear stor rengjørings-
stasjon (bestillingsvare) 

71329 Super-Clear Aerosol X6 
71331 Rengjøringsservietter 



Hellberg SAFE 3 visirsystem for
hodefeste
Utsparing for øreklokker. Mykt, bredt pannebånd gir
meget god og bekvem  passform.
61100-001 hodefeste
20912 nettingvisir stål
20930 klart visir polykarbonat, 20 cm.
20940 klart visir polykarbonat, 25 cm.
20915 nettingvisir, etset rustfritt stål
20931 tonet visir, DIN 2
20923 nettingvisir nylon
20933 klart visir, antidogg acetat

Hellberg VMC visir
19950 klart visir m/feste og hodebånd
19920 klart visir polykarbonat
19935 nettingvisir rustfritt stål
19940 nettingvisir nylon
19970 netting visir m/feste og hodebånd

AOSafety H8A hodefeste
Med rattjustering som gir en enkel tilpasning og høy komfort.
Spesielt visirfeste avdemper støt mot ansiktsvisiret. Festene 
er fjærbelastet for posisjonering av visiret.
82501
82701 WP96 visir

EUROMASKI Sveisevisir for hjelm
346245 sveisevisir komplett, DIN 3+8
4273 UV-ansiktvisir, klart
4274 UV-ansiktvisir, DIN 1,7
4276 UV-ansiktvisir, DIN 3
4277 UV-ansiktvisir, DIN 5
4275 sveiseglass, DIN 5
4278 sveiseglass, DIN 8
4280 sveiseglass, DIN 10

Hellberg Safe 2 
visirsystem for hjelm
20901-001 visirholder
29004-001 hjelmfeste
20912 nettingvisir, stål
20930 klart visir, polykarbonat, 20 cm.
20915 nettingvisisr, etset, rustfritt stål
20931 tonet visir DIN 2. 20 cm. 

polykarbonat.
20923 nettingvisir nylon
20933 klart visir, 20 cm. Antidogg 

acetat
20940 klart visir, polykarbonat, 25 cm.

Iles visirsystem
CAM aluminium metallbespenning
NGR200 gullbelagt visir, triacetat, 20 cm.
NP200 klart visir, polykarbonat, 20 cm.
NPN200 klart visir, polykarbonat, antidogg
NTR200 klart visir, triacetat, varmebest.
NTRB200-3 tonet visir grad 3. Polykarb.
NTRB 200-5 tonet visir grad  5. Polykarb.
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