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Производител 
 PORTWEST LIMITED, IDA Business Park, Westport, Co. Mayo, Ireland
Any additional information please keep contact with the manufacturer

Име и Адрес на Нотифициращия орган, издаващ Европейски сертификат 
за съответствие 
INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD,  
GREATER MANCHESTER,  M6 6AJ – ENGLAND  NOTIFIED BODY NUMBER: 0194
NOTIFIED BODY RESPONSIBLE FOR THE ONGOING CONFORMITY UNDER 
MODULE D:  INSPEC INTERNATIONAL LTD – NOTIFIED BODY NUMBER 0194

Силният шум на работното място може да бъде много вредно за 
слуха и обикновено се случва постепенно, така че служителите 
да не са наясно с опасностите, докато не са развили трайна 
загуба на слуха. Освен постепенната загуба на слух, има и 
загуба на слух, която се дължи на внезапни и изключително 
силни шумове. Тези заглушители предпазват от опасен шум и 
други силни звуци. 
Тези антифони са предназначени да предпазват носителя от 
вредни шумове. 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.
КОРЕКЦИЯ:  Вижте чертежите по-горе 
Уверете се, че тапите са правилно поставени, регулирани 
и нагласени, съгласно инструкциите по-долу. Следните 
манипулации трябва винаги да се извършват с чисти ръце: 
1. Завъртете приставката за ухо между пръстите си, за да 
получите много тънък цилиндър. 2. Издърпайте надолу мидата 
на ухото, за да отворите ушния канал 3. и вкарайте тапата с леко 
въртеливо движение. 4. Поддържайте за няколко секунди и 
позволете на тапата да възстанови формата си в ушния канал.
При наличие на фонов шум проверете дали тапите за уши 
се отслабват правилно, без да позволяват шум, в противен 
случай ги сменете отново. Носете тапите за толкова дълго, 
колкото излагането на шума продължава. За да ги премахнете, 
следвайте същата процедура, както при вмъкване. Внимание 
- бързото изваждане на тапите може да повреди барабана 
на ухото.
Предупреждения: 
Тапите за уши, снабдени със свързващ елемент, не трябва да 
се използват в среда, където свързващият елемент може да 
бъде уловен по време на употреба. Контактът с кожата може 
да предизвика алергични реакции при чувствителни хора. 
В този случай напуснете зоната на риск, извадете тапите и се 

консултирайте с лекар. Някои химични вещества могат да 
имат вредно въздействие върху тези продукти. За повече 
информация, моля, свържете се с нас. Дръжте настрана 
от достъпа на деца, тъй като малките части могат лесно да 
бъдат поглъщани.
УКАЗАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА:
Тапите за уши трябва да се съхраняват в хладна, суха среда, да 
бъдат защитени от студ, от прах, грес или химически продукти. 
При нормални условия на употреба тези антифони ще са годни 
за употреба за срок от една година след първоначалната им 
употреба, що се отнася до лентата за глава, докато ушните 
тапи се сменят след една работна смяна (8 часа) или по-рано, 
ако се замърсят. Когато не се използват, антифоните трябва 
да се съхраняват в оригиналната опаковка. Състоянието на 
антифоните трябва да се проверява редовно. Транспортирайте 
предпазителите за уши с оригинални опаковки
Препоръчителният срок на годност е 3 години от датата на 
производство, която е отбелязана на опаковката, като mm / 
yyyy (месец / година)
PERFORMANSE - AKUSTIČNA ATENUACIJA (u DB):
(Виж приложените таблици)
SNR = Eдинична Цифрова Оценка   
A = Честота (Hz); B = Средно затихване (dB); / С = Стандартно 
отклонение (dB); / D = Предполагаема защита (dB).
Затихване в dB: H = Високи честоти / M = Средни честоти 
L = Ниски честоти
ОГРАНИЧЕНИЕ:
Посочената единична оценка на шума (SNR) се основава на 
отслабването на непрекъснатия шум и тези протектори за 
защита на ушите може да не са подходящи за използване, 
както следва:
-Използване в периодична или импулсивна шумова среда, 
където е необходимо високо ниво на звукова атенюация.
-Употреба в среда, която изисква допълнително заглушаване, 
особено при ниски честоти, преобладаващи, с висока 
шумова среда.

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

АНТИФОНИ: ТАПИ ЗА УШИ
EP20 (EP02-2); EP21 (EP02-2);EP06

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
 ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОДУКТИ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕU) 2016/425 И ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА 
СТАНДАРТ EN 352-2: 2002
EP20 (EP02-2) : Еднократна полиуретанова пяна за ухо от ø6 - ø12  mm
EP21 (EP02-2) : Еднократна полиуретанова пяна за ухо от ø6 - ø12  mm
EP06 : Еднократна полиуретанова пяна за ухо от ø7 - ø11  mm

Вижте информацията, предоставена от 
производителя

ХАРАКТЕРИСТИКИ – ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ - EN352-2:2002

 ANSI S.19-1974

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 33.0 33.3 36.1 37.1 36.1 41.8 38.5
C Standard Deviation (dB) 6.7 7.6 7.4 4.7 4.8 3.6 3.9
D Assumed Protection (dB) 26.3 25.7 28.7 32.4 31.3 38.2 34.6
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 28 dB   

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2) 

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300     8000     

B Mean Attenuation (dB) 37.3 40.8 43.1 41.6 40.7 45.6 46.2 49.4 48.3   
C Standard Deviation (dB) 5.9 5.3 5.0 4.8 2.8 4.2 4.2 4.4 4.5  

Tested by  Michael & Associates, Inc. 

EP06

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 31.6 34.3 35.8 35.0 35.4 45.3 44.7
C Standard Deviation (dB) 4.9 5.1 5.0 4.8 4.0 4.2 4.5
D Assumed Protection (dB) 26.7 29.2 30.8 30.2 31.4 41.1 40.2
 SNR = 34 dB    H = 33 dB  /  M = 31 dB  /  L = 30 dB   

Note : EP06 model of ear plugs has satisfied the optional requiremnts at +200C
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