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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОДУКТИ ОТГОВАРЯТ НА 
ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕU 2016/425) И 
ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТ EN 352-1: 2002
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 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. 
Слушалките за уши редовно се проверяват за ползване.
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.
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.
VELIČINE 
ВНИМАНИЕ:
PW43 -  тези слушалки са с размери L
PS44 -   тези слушалки са с размериL/M/S
Антифони, отговарящи на EN 352-1, са с широки размери, 
средни размери или малки размери. Слушалките за 
средни размери ще пасват на повечето хора, които ги 
носят. Големият размер на антифони и малките размери 
са предназначени да се ползват от хора, за които не са 
подходящи антифони със среден размер.
ТЕГЛО И СЪСТАВ:  PW43
Чаши: ABS -  лента за глава:  ABS  
Чаши & лента за глава възглавница: гъба  &  PVC
Средна маса на Антифоните226grams
Няма налични резервни части.
ТЕГЛО И СЪСТАВ:  PS44
Чаши: ABS -  лента за глава:  ABS  
Чаши & лента за глава възглавница: гъба  &  PVC
Средна маса на Антифоните297grams
Няма налични резервни части.
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
• Лентата за глава трябва да е поставена директно над 

главата, издърпайте чашките навън и позиционирайте 
над ушите, така че те изцяло да обграждат ухото 

и да се залепят плътно към главата. Уверете се, че 
ориентацията на чашата е правилна и индикаторът на 
чашата “TOP” винаги е отгоре.(PW43)

• Регулирайте лентата за глава, за да намалите 
разстоянието между главата и лентата.

• За най-добър резултат премахнете всички косми и други 
предмети от под възглавниците. Цялата повърхност на 
възглавницата трябва да притиска здраво, но удобно, 
главата ви.

• Проверете правилното прилягане, преди да влезете 
в шумна среда.

УКАЗАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА:
Транспортирайте предпазителите за уши с оригинални 
опаковки 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 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. 
Препоръчителният срок на годност е 3 години от датата  LOT 
No./на производство, която е отбелязана на опаковката, 
като mm / yyyy (месец / година)

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: 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

ПРОИЗВОДИТЕЛ
PORTWEST LIMITED, IDA BUSINESS PARK, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

 
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

________________________________________________________
PW43 - EN352-1:2002 + ANSI S3 19-1974
PS44  - EN352-1:2002 ONLY

АНТИФОНИ: ТАПИ ЗА УШИ
PW43/PS44 

ХАРАКТЕРИСТИКИ – ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ - EN352-1:2002

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Вижте информацията, 
предоставена от производителя

ХАРАКТЕРИСТИКИ – ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ - ANSI S3 19-1974  Tested by  Michael & Associates, Inc.

OTH = Поставен над главата 

PW43

A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 19.1 22.4 30.1 38.9 33.4 39.6 37.6
C Standard Deviation (dB) 2.2 2.5 2.0 2.3 2.2 2.1 2.6
D Assumed Protection (dB) 16.9 19.9 28.1 36.6 31.2 37.5 35.0
 SNR = 32dB    H = 34 dB  /  M = 30 dB  /  L = 23 dB   

PW43

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

B Mean Attenuation (dB) 17.8 21.8 29.1 38.4 36.3 40.6 40.6 37.1 39.0   
C Standard Deviation (dB) 2.8 2.3 1.8 2.7 2.7 3.1 3.2 3.8 2.8 
 NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB

PS44
A Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
B Means  Attenuation (dB) 22.8 24.4 31.6 41.7 37.3 39.4 35.9
C Standard Deviation (dB) 3.2 3.5 3.4 3.4 3.5 3.7 4.4
D Assumed Protection (dB) 19.6 20.9 28.2 38.3 33.8 35.7 31.5
 SNR = 33dB    H = 34 dB  /  M = 31 dB  /  L = 24 dB   


