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GEBRUIKERSINSTRUCTIE
AL DEZE PRODUCTEN VOLDOEN AAN DE VEREISTEN 
VAN DE RICHTLIJN (EU) 2016/425 EN DE ALGEMENE 
VEREISTEN VAN DE NORMERING EN352-1:2002
Hard geluid op de werkplek kan zeer gevaarlijk zijn voor het 
gehoor en de schade wordt geleidelijk veroorzaakt zodat 
werknemers dit niet in de gaten hebben totdat het te laat 
is. Buiten het geleidelijk verliezen van het gehoor bestaat er 
ook het risico van gehoorschade dat ontstaat door plotseling 
extreem geluid. Deze gehoorbeschermers dragen bij aan de 
vermindering aan de blootstelling aan gevaarlijk lawaai en 
andere harde geluiden.
Deze gehoorbescherming moet te allen tijde gedragen worden 
in lawaaierige  omgevingen (geluidsniveau boven de 80db) 
en moet worden gekozen op  basis van demping factoren in 
relatie met het omgevingsgeluid om te verminderen  (zie 
prestaties). Zorg ervoor dat de gehoorbeschermers goed 
passend, verstelbaar, onderhouden en gecontroleerd zijn in 
overeenstemming met de instructies.  
Als aan deze instructies geen gehoor wordt gegeven zal de 
bescherming van  de gehoorbeschermers aanzienlijk minder 
zijn. De gehoorbeschermers worden regelmatig gecontroleerd 
op bruikbaarheid.
Waarschuwing, als deze instructies niet worden nageleefd, 
wordt de bescherming van de gehoorbeschermers ernstig 
geschaad. Brilmonturen en haar tussen de 
oorkussens en het hoofd kunnen invloed hebben op de 
prestaties van de gehoorbeschermers.
De pasvorm van de hygiënebedekking van de  kussens 
kan de akoestische prestaties van de gehoorbescherming 
beïnvloeden.  Deze gehoorbeschermers kunnen een allergische 
reactie veroorzaken, mocht  dit het geval zijn verlaat dan de 
lawaaierige omgeving en verwijder de gehoorbescherming.
Maten 
WAARSCHUWING:
PW43 - deze gehoorbeschermers zijn leverbaar in de maten L
PS44 - deze gehoorbeschermers zijn leverbaar in 
de maten L/M/S
Gehoorbescherming die voldoet aan de EN352-1 zijn er in de 
maat S, M en L te verkrijgen. Het merendeel van de gebruikers 
zal de maat M passen. De maten S en L zijn bedoeld voor 
degenen voor wie de maat M niet geschikt is.
GEWICHT EN SAMENSTELLING:  PW43
Cups: ABS -  haarband:  ABS  
Cups & haarband kussens: Spons  &  PVC
Gewicht van de oorkappen =226grams
Geen reserveonderdelen leverbaar
GEWICHT EN SAMENSTELLING:  PS44
Cups: ABS -  haarband:  ABS  
Cups & haarband kussens: Spons  &  PVC
Gewicht van de oorkappen =297grams
Geen reserveonderdelen leverbaar

PASINSTRUCTIES
• De hoofdband van de gehoorkap moet direct over het hoofd 

geplaatst worden, trek de cups naar buiten en plaats deze 
over uw oren zodat deze goed afgesloten is. Zorg ervoor dat 
de cup altijd in de juiste positie staat. De indicator “TOP” 
altijd naar boven.(PW43)

• Verstel de hoofdband om de ruimte tussen de hoofd en de 
band te verkleinen.

• Verwijder al het haar en andere objecten onder de kussens 
voor het beste resultaat. De gehele kussens moet strak 
aangedrukt, maar comfortabel, tegen het hoofd.

• Controleer de juiste pasvorm voordat de lawaaierige 
omgeving betreden wordt.

OPSLAG & ONDERHOUD INSTRUCTIES:
Vervoer de gehoorbeschermers in de originele verpakking. 
Bewaar de gehoorbeschermers op een koele, droge plaats,  
buiten direct licht en beschermd tegen vorst. Bij geen gebruik 
in de originele verpakking bewaren. Dit product kan beschadigd 
raken nadat het met chemische  substanties in aanraking is 
gekomen. Neem contact op met de producent voor 
meer informatie.
Schoonmaken & desinfecteren met een warm water, maak 
de schelp, het kussen &  de zweetband schoon en droog 
deze met een zachte doek. Gebruik nooit  oplosmiddelen of 
agressieve producten.
Bij normaal gebruik kan de gehoorbescherming 2 jaar na 
het eerste gebruik gebruikt worden. Gehoorbescherming, en 
speciaal de kussens, kunnen  kwalitatief minder worden door 
gebruik en moeten regelmatig gecontroleerd  worden op 
scheuren of andere schade. Als deze beschadigd zijn gooi dan de  
gehoorbescherming weg. 
De aanbevolen levensduur van de schelpen is 3 jaar vanaf de 
lot no./productiedatum die gemarkeerd staat op de verpakking 
mm/yyyy (maand/jaar)

PRESTATIES - AKOESTISCHE DEMPING (in dB): 
(Zie bijgesloten tabel) 
OTH = Pasvorm over het hoofd 
SNR = Enkele nummer Rating / A= Frequency (Hz) 
B = Demping (dB) / C = Standaard  afwijking (dB) 
D = Effectieve Bescherming (dB) 
Demping in dB : H = Hoge frequenties /M = Medium 
frequenties / L = Laag frequentie
BEPERKINGEN:
De Single Noise Rating (SNR) die staat aangegeven is gebaseerd 
op de demping van continue geluid en deze gehoorbeschermers 
zijn mogelijk niet geschikt te gebruiken in de volgende 
gevallen:
• Gebruik in omgevingen met plotseling lawaai waar een 

hoge niveau geluidsdemping benodigd is.
• Gebruik in omgevingen die speciale geluidsdemping vragen 

waar lage frequenties overheersen in een lawaaierige 
omgeving.

Download de conformiteitsverklaring
@ www.portwest.com/declarations
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PW43 - EN352-1:2002 + ANSI S3 19-1974
PS44  - EN352-1:2002 ONLY

GEHOORBESCHERMING: GEHOORBESCHERMERS
PW43/PS44 

PRESTATIES - GELUIDSDEMPING - EN352-1:2002

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Zie de aangeleverd informatie door 
de producent.

PRESTATIES - GELUIDSDEMPING - ANSI S3 19-1974  Tested by  Michael & Associates, Inc.

OTH = Pasvorm over het hoofd 

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   


