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ANVÄNDAR INFORMATION
ALLA DESSA PRODUKTER UPPFYLLER KRAVEN I 
FÖRORDNING (EU) 2016/425 OCH DE ALLMÄNNA 
KRAVEN I STANDARDEN EN352-1: 2002
Hög Buller nivå på arbetsplatsen kan vara mycket skadligt att 
höra och det sker vanligtvis gradvis, så att medarbetarna inte 
är medvetna om farorna tills de redan har utvecklat permanent 
hörselnedsättning. Förutom den gradvisa hörselnedsättningen 
finns också hörselnedsättning som beror på plötsliga och 
extremt höga ljud. Dessa hörselskydd hjälper till att minska 
exponeringen för farligt ljud och andra högljudda ljud
Dessa öronskydd måste alltid användas i bullriga miljöer 
(ljudnivåer över 80 dB) och måste väljas enligt deras 
dämpningsfaktorer i förhållande till omgivningsbullret som ska 
reduceras (se prestanda). 
 
Se till att de är korrekt monterade, justerade, underhållna 
och inspekterade enligt dessa instruktioner. Om dessa 
instruktioner inte följs kommer skyddet från öronförsvararen 
att minska avsevärt. Öronhållarna inspekteras regelbundet 
för användbarhet.
Varning, om dessa instruktioner inte följs, kommer skyddet 
från öronmuffarna att försämras. Varna att glasögon och 
hår mellan öronkuddarna och huvudet kan också påverka 
öronförsvararnas prestanda.
Montering av hygienskydd på dynorna kan påverka öronets 
akustiska prestanda. Dessa öronförsvarare kan orsaka allergiska 
reaktioner i känsliga ämnen, och om en sådan situation uppstår, 
lämna den bullriga miljön och ta bort öronförsvaret.
STORLEKAR 
VARNING
PW43 - dessa öronmuffar är av  storlek; L
PS44 - dessa öronmuffar är av  storlek;L/M/S
Öronhölje som överensstämmer med EN 352-1 är av stor 
storlek, Medium Size Range eller Small size. Örhängen i 
medelstora storlekar passar de flesta bärare. Stora storlekar och 
öronmuffar med liten storlek är konstruerade för att passande 
bärare för vilka medeltäckningsöverskridande öronmuffar 
inte är lämpliga.

VIKT OCH SAMMANSÄTTNING:  PW43
Koppar: ABS -  Huvudband:  ABS  
Koppar & Huvudband Kudde: Svamp  &  PVC
Medelvärdet av öronmuffarna =226grams
Inga reservdelar tillgängliga.

VIKT OCH SAMMANSÄTTNING:  PS44
Koppar: ABS -  Huvudband:  ABS  
Koppar & Huvudband Kudde: Svamp  &  PVC
Medelvärdet av öronmuffarna =297grams
Inga reservdelar tillgängliga.

MONTERINGS ANVISNINGAR
• Med skydds kåpor placeras huvud bandet direkt över 

huvudet, dra kopparna utåt och placera över öronen så att 
de helt täcker örat och tätar tätt mot huvudet. Kontrollera 
att koppriktningen är korrekt och koppindikatorn “TOP” är 
alltid överst.(PW43)

• Justera huvudbandet för att minska mellanrummet mellan 
huvud och band.

• För bästa resultat, ta bort allt hår och andra föremål under 
kuddarna. Hela dynans yta ska trycka fast, men bekvämt, 
mot huvudet

• Kontrollera rätt passform innan du går in högljudd miljö.
LAGRING OCH UNDERHÅLLSANVISNING:
Transport öronskydd med originalförpackning Sätt 
öronförsvaret bort efter användning på en sval, torr plats, ut ur 
ljuset och skyddad från frost. När den inte används, förvaras i 
originalförpackningen. 
Denna produkt kan påverkas negativt av vissa kemiska ämnen. 
Ytterligare information ska sökas från tillverkaren.
Rengör och desinficera med varmt tvålvattenkopp, kudde 
och huvudband och torka med mjuk trasa. Använd aldrig 
lösningsmedel, slipmedel eller skadliga produkter.
Under normala användningsförhållanden kommer dessa 
öronförsvar att förbli effektiva i 2 år efter den första 
användningen. Öronhållare, i synnerhet kuddar, kan försämras 
vid användning och bör undersökas med täta mellanrum för 
sprickbildning och läckage, till exempel . 
Om någon skada upptäcks kastas öronförsvaret bort. 
Rekommenderad hållbarhet är 3 år från Lot No/
tillverkningsdatum som är märkt på förpackningen som mm 
/ åååå (månad / år)
PERFORMANCE - ACOUSTIC ATTENUATION (i dB): 
(Se tabeller bifogade) 
OTH = Monterad över huvudet 
SNR = Enkelt antal betyg 
A = Frekvens (Hz) B = Medel dämpning (dB) 
C = Standard avvikelse (dB) / D = Effektivt skydd (dB) 
Dämpning i dB:  
H = Höga frekvenser / M = Medelfrekvenser / L = Låg 
frekvenser
BEGRÄNSNING:
SNR-citatet är baserat på dämpning av kontinuerligt brus 
och dessa öronskydd kan inte vara lämpliga att användas 
som följande:
• Användning I intermittent eller impulsiv bullermiljö där hög 

ljuddämpning behövs.
• Användning I miljö som kräver extra dämpning, speciellt i 

lågfrekvenser dominerad, hög ljudmiljö.
• 
Ladda ner försäkran om överensstämmelse
@ www.portwest.com/declarations

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

 
NAMN OCH ADRESS TILL ANMÄLT ORGAN SOM HAR UTFÄRDAT EG-INTYG: 
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
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PW43 - EN352-1:2002 + ANSI S3 19-1974
PS44  - EN352-1:2002 ONLY

HÖRSELSKYDDARE: EAR MUFFS
PW43/PS44 

PRESTANDER - LJUDBEKÄMPNING - EN352-1:2002

ANVÄNDAR INFORMATION

Se information från tillverkaren

PRESTANDER - LJUDBEKÄMPNING - ANSI S3 19-1974  Tested by  Michael & Associates, Inc.

OTH = Monterad över huvudet 

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   


