
BG ЗАЩИТА НА СЛУХА: 
АНТИФОНИ ЗА МОНТИРАНЕ НА КАСКА

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОДУКТИ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕU 2016/425) И ОБЩИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТ EN 352-3: 2002
Тези предпазни средства трябва да се носят по всяко време в шумна среда (нива на шума над 80 dB) и трябва да 
бъдат избрани според техните фактори на намаляване на шума по отношение на околния шум, който трябва да 
бъде намален (вж. действие Уверете се, че те са правилно монтирани, настроени, поддържани и проверявани в 
съответствие с тези инструкции. Ако тези указания не бъдат спазени, защитата, осигурена от антифоните, ще бъде 
значително намалена.
Антифоните, за монтаж върху каска, се проверяват редовно за експлоатационна годност. 
Предупреждение, ако тези инструкции не са спазени, защитата, осигурена от слушалките, ще бъде 
сериозно нарушена. Бъдете предупредени, че рамките за очила и космите между ушите и главата също 
могат да повлияят на работата на защитниците на ушите.

VELIČINE 
PW42 / PS42: ТЕЗИ АНТИФОНИ ЗА МОНТИРАНЕ НА КАСКА, СА С РАЗМЕРИ M / L.
Антифоните за закрепване на каска, отговарящи на EN 352-3, са с големи размери, средни размери или малки 
размери. Среден размер антифони за закрепване на каска, ще пасват на повечето хора, които ги носят. Големите и 
малки размери антифони са проектирани да се поберат на ползвателите, за които не е подходящо да се монтират 
антифони със средни размери. 
PW42/PS42 антифони трябва да бъдат монтирани и използвани само с каски PW50, PW51 и PW57. 
МОНТИРАНЕ НА АНТИФОНИТЕ ВЪРХУ КАСКАТА (ВИЖ ДИАГРАМИТЕ):
1 - Поставете чашите на най-долния слот на модула за шапки. 2 - Вдигвене (чашките на антифоните нагоре) на 
адапторите от двете страни на каската в предоставените слотове (чашките могат да бъдат монтирани на лявата или 
дясната страна). 3 - Завъртете шарнирно рамото надолу. 4 - Внимателно сгънете чашките над ушите. 
5 - Плъзнете чашките, за да поставите идеално антифоните. 
ТЕГЛО И СЪСТАВ: 
PW42/PS42: Чашки HIPS / Възглавница: PVC / Рамене: Неръждаема стомана. Средна маса на Антифоните271gr
Няма налични резервни части. 
СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА: 
Поставете антифоните след употреба на хладно и сухо място, на тъмно и защитени от замръзване. Когато не се 
използват, съхранявайте в оригиналната опаковка. 
Този продукт може да бъде неблагоприятно засегнат от определени химични вещества. Допълнителна информация 
трябва да се потърси от производителя. 
Почистете и дезинфекцирайте с топла сапунена вода чашите, възглавничките и лентата за глава и изсушете с мека 
кърпа. Никога не използвайте разтворители, абразивни или вредни продукти.
При нормални условия на употреба тези антифони ще могат да се ползват от 2 до 3 години след първоначалното им 
използване. Тапите за уши, и по-специално възглавничките, могат да се влошат при употреба и трябва да се изследват 
често за пукнатини и течове например. Ако се появи някаква вреда, изхвърлете антифоните. Поставянето на хигиенни 
покрития на възглавничките може да повлияе на акустичните характеристики на антифоните. Тези антифони могат 
да причинят алергични реакции при чувствителни субекти, а ако възникне такава ситуация, напуснете шумна среда 
и отстранете антифоните.
ИЗПЪЛНЕНИЕ - АКУСТИЧНА ЗАЩИТА (в ПБ): (Виж приложените таблици) 
OTH = Поставен над главата 
SNR = единичен брой номинал / A = честота (Hz) B = средно затихване (dB) / C = стандарт отклонение (dB) / 
D = Ефективна защита (dB) 
Затихване в dB: L = Ниски честоти (бас) / M = средни честоти / H = високи честоти

ХАРАКТЕРИСТИКИ – ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ - EN 352-3:2002

ХАРАКТЕРИСТИКИ – ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ - ANSI S.19-1974

Изтеглете декларация за съответствие @ www.portwest.com/declarations

Производител Portwest,  Westport, County Mayo, Ireland 

Име и Адрес на Нотифициращия орган, издаващ Европейски 
сертификат за съответствие

PW42/PS42                                 
A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 12.4 14.4 17.9 27.3 34.1 34.8 32.8 32.3  

C Standard Deviation (dB) 5.2 4.9 4.5 4.2 4.2 4.5 4.6 6.4 

D Assumed Protection (dB) 7.2 9.4 13.4 23.1 29.9 30.4 28.2 26.0  

SNR 25.9dB   H:29.3dB  M: 23.8dB  L: 15.5dB
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PW42/PS42                                    
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000     
B Mean Attenuation (dB) 147.4 20.2 28.0 37.5 34.1 34.6 36.4 35.3 35.0 

C Standard Deviation (dB) 3.1 3.7 3.9 3.8 3.5 3.3 4.0 4.1 4.5       

NRR (NOISE REDUCTION RATING)  = 22dB
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EN 352:3:2002

ANSI TESTING:  Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

BSI GROUP The Netherlands B.V. NR 2797
Say Building, John M.Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands
BSI GROUP  NR 0086
Kitemark Court – Davy Avenue, Knowlhill,  Milton Keynes, MK5 8PP - UK 

Notified body responsible for the ongoing conformity under MODULE C2
BSI GROUP The Netherlands B.V.  - Notified Body No.2797
BSI GROUP  -  Notified Body No.0086


