3M Personskydd
3M™ Peltor™ H505B, Hörselskydd för svetsvisir

The Sound Solution

Praktiska

produkter
för tuffa jobb
3M™ Peltor™ hörselskydd för svetsvisir
Det första hörselskyddet som konstruerats särskilt för svetsvisir! Detta
nya hörselskydd är främst avsett att bäras med svetsvisir från 3M.
Svetshörselskyddet 3M Peltor ger dämpning av ljud som uppstår vid
svetsning, skärning och slipning och passar under ett svetsvisir och
dess begränsade utrymme.

3M™ Peltor™ – drivande i utvecklingen av hörselskyddsprodukter

Breda, mjuka tätningsringar som smiter åt tätt - även på
personer som bär glasögon.

Ett unikt tvåpunktsfäste med individuell
fjädringsverkan förbättrar tryckfördelningen.
Extremt låg profil utan utskjutande delar.
Kåporna har en halvmjuk yta för att minimera
skrapljud som kan uppstå då utrymmet är
begränsat mellan huvud och svetshjälm.
Den trådformade nackbygeln till 3M Peltor ger ett
konstant och jämnt tryck. Hörselskyddet påverkas
inte av värme eller kyla, utan sitter på plats säkert
och bekvämt år efter år.

3M™ Peltor™ hörselskydd för svetsvisir

Teknisk data

Konstruerat för att passa under svetsvisir, särskilt anpassat för 3M™

Komponent

Material

Speedglas™ 9100-serien.

Nackbygel

Tråd i rostfritt stål, PVC och acetat

•

Skyddar mot skadliga bullernivåer samtidigt som man ändå hör varningsljud.

Kåpskal

ABS och TPE

•

Dämpningsvärde SNR 24 dB.

Insats

Polyeter

•

Låg profil och låg vikt.

Tätningsringar

Polyeter och glycerine

•

Bekväma tätningsringar.

Dämpningskuddar

PVC

•

Möjlighet att köpa till en hygiensats för byte av tätningsringar och dämpningskuddar,

Huvudspänne

Polyester

•

lätta att byta.
•

Tvåpunktsfäste för bästa möjliga passform.

Tillbehör/reservdelar
HY505 hygiensats (innehåller tätningsringar och dämpningskuddar). HY100A

Standarder & tester
Hörselskydden 3M H505B är testade och CE-märkta enligt den europeiska standarden
EN352-1:2002. Produkterna uppfyller de grundläggande säkerhetskraven som beskrivs i
Bilaga II till EU-direktivet 89/686/EEC. Produkterna har undersökts under konstruktionsstadiet
av finska Arbetshälsoinstitutet, Topeliuksenkatu 41a A, FIN-00250 Helsingfors, Finland

hygienring kan användas för att hjälpa till att absorbera fukt och svett.

Dämpning
3M™ Peltor™ - H505B

(anmält organ nummer 0403).
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SNR=24dB H=29dB, M=20dB, L=13dB
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