
NL BEHOORBESCHERMERS: 
AAN HELM BEVESTIGDE GEHOORBESCHERMING

GEBRUIKERSINSTRUCTIE
Zie het label in het product voor gedetailleerde informatie 
over de corresponderende normeringen. Alleen de 
normeringen die als icoon op zowel het product als de 
gebruikersinformatie staan zijn van toepassing. Al deze 
producten voldoen aan de vereisten van de richtlijn (EU 
2016/425)en de algemene vereisten van de normering 
EN352-3:2002
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 aan de helm gemonteerde oorkappen worden regelmatig 
gecontroleerd. 

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.

MATEN 
PS45: DEZE AAN EEN HELM TE BEVESTIGEN 
GEHOORBESCHERMERS ZIJN LEVERBAAR IN DE MATEN M.
Aan een helm te bevestigen gehoorbeschermers die voldoen 
aan de EN352-3 zijn leverbaar in de maten S/M/L. De maat M is 
geschikt voor de meeste gebruikers. L en S zijn voor de gebruikers 
die geen gebruik kunnen maken van de maat M. 

PS45 gehoorbeschermers mogen alleen bevestigd worden aan 
de. Endurance Safety Helmet (PS54/PS55 en collecties), Height 
Endurance Safety Helmet (PS53/PS63/PS73 en collecties), 
Expertbase Safety Helmet (PW50/PS57 and en collecties). 

Bevestiging van de gehoorbescherming aan de helm (zie 
diagram) : 1 - Plaats de (oor) kap op het laagste punt van het slot 
van de gehoorbeschermer. 2- Klik (met de oorkappen naar boven) 
de bevestigers aan beide zijden van de helm in het slot 

(de kappen passen zowel links als rechts). 3 - Draai de gelede arm 
naar beneden. 4 - Vouw de kappen zacht over het oor. 5- Schuif de 
kappen naar de juiste positie. 

SAMENSTELLING: 
PS45: Cup: HIPS / Kussen: Schuim / Steunen van de cups: 
Roestvrij staal. 
Gewicht van de oorkappen = 311gr 
Geen reserveonderdelen leverbaar 

OPSLAG EN ONDERHOud. 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 tot 3 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 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. 

PRESTATIE - GELUIDSDEMPING (in DB) 
(Zie bijgaande tabel)
OTH = Pasvorm over het hoofd SNR = Single Number Rating
A = Frequentie (Hz) / B = Geluidsniveau (d/ B),/ C = Standaard 
afwijking (d/ B),/ D =  
Veronderstelde / Bescherming (d/ B)
Geluidsniveau in dB: H = Hoge frequentie / M = Medium 
frequentie / L = Lage  
frequentie (Bas) 

Download de conformiteitsverklaring 
@www.portwest.com/declarations

PRODUCENT 
Portwest, Westport, Co Mayo,  Ireland 

Naam & Adres van de notified body die het EC certificaat afgegeven heeft:

PRESTATIES - GELUIDSDEMPING

PS
45

US
P

i EN 352-3 : 2002

2777

PS45                                 
A Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000     
B Mean Attenuation (dB) 10.5 11 20.6 27.9 38.0 33.4 34.1 30.3

C Standard Deviation (dB) 6.7 5.3 5.7 5.0 4.8 4.2 4.4 6.6

D Assumed Protection (dB) 3.8 5.7 14.9 22.8 33.2 29.1 29.7 23.7

SNR 25dB   H:29dB  M: 24dB  L: 14dB

1 2 3 4 5

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland
Notified Body No.  2777
Notified Body responsible for the ongoing conformity under MODULE C2:
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD


