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Tekniskt datablad

Howard Leight Clarity® 25 dB hörselkåpor - 8608901 -

 A Produktbeskrivning
Hörselkåpor som fi ltrerar bort skadligt buller men släpper igenom röster. Teknologin fungerar genom att dämpa lågfrekventa ljud (t.ex. buller från maskiner) mer 
än högfrekventa (människoröster). Du slipper ta av hörselkåporna för att kommunicera med dina kollegor. Clarity® släpper dessutom igenom larm och andra 
varningssignaler för en ökad säkerhet.

Produkten är tillverkad i plast och leder därmed inte elektricitet, något som gör den särskilt lämpad för elektrikerarbeten. Hjässbygeln är mycket robust och tål 
tuffa tag. Den fördelar trycket jämnt över hela huvudet för en ökad användarkomfort. 

Bilsoms ljudfi ltrering bygger på en patenterad tekonologi som bevisligen dämpar lågfrekvent buller utan att stänga ute röster.

 A Underhåll
Skumkuddarna måste byta ut regelbundet för en bibehållen ljudabsorbtion. Vid normalbruk ersätts skumkuddarna var sjätte månad, vid bruk i varma och fuktiga 
klimat ersätts de var tredje månad. Spruckna eller stela skumkuddar måste bytas direkt.

Hörselkåporna förvaras torrt och svalt. De får inte komma i kontakt med lösningsmedel och får inte sänkas ned i vatten. De bör kontrolleras med jämna mellanrum 
och rengörs med en fuktig trasa och/eller desinfektionsmedel. 

Detta datablad utarbetades 18.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor. 

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.

 A Tekniska egenskaper
• SNR-värde: 25 dB
• Högfrekvent buller (H): 24 dB
• Mellanfrekvent buller (M): 22 dB
• Lågfrekvent buller (L): 20 dB
• Konstruktion: Plast
• Andra material: POM, LDPE, PC/PBT, PP, PUR-E, PVC

• Elektriskt isolerande: Ja
• Färg: Svart och blåmetallic
• Batteridrivna: Nej
• Ljudförstärkare: Nej
• Radio AM/FM: Nej
• Vikt: 194 g

CE-certifi kat 0301135 / 200322878
Produkten räknas som personlig skyddsutrustning klass 11. Den är CE-märkt och tillverkad i en ISO-certifi erad fabrik.


