Fișa cu date
Tehniceheet
3MTM Peltor™ Kid

Antifoane externe pasive pentru copii
Descriere produse
Antifoanele externe 3MTM PeltorTM Kid sunt
dispozitive de protecție auditivă proiectațe în culori
vii și atractive disponibile numai în versiunea cu
bandă de fixare pe cap.
Aceste produse sunt concepute să fie utilizate de
copii sau tineri pentru a se proteja de zgomotul
dăunător rezultat din activități de divertisment sau
sociale.
Atunci când sunt purtate în mod corect, aceste
produse ajută la reducerea gradului de expunere la
nivele periculoase de zgomot.

Avantaje și Beneficii







Stil modern, profil redus forma de cupă.
Colori stridente pentru a spori vizibilitatea.
Garniturile de etanșare conțin gel pentru îmbunătățirea confortului.
Profil unic a benzii de fixare pe cap construit sa mențină o presiune constantă a antifoanelor fapt
ce conferă și o protecție sporită.
Pernuțele și bureții antifon sunt ușor de înlocuit prin kituri igienice disponibile ca piese de
schimb.
Simbol de atenuare marcat pe antifoane ce ajută la o alegere ușoară și corectă.

Aplicații
Antifoanele externe 3M™ Peltor™ Kid sunt ideale pentru a proteja împotriva zgomotului rezultat
din activități în aer liber sau de divertisment, cum ar fi:





Parade aviatice
Sporturi si demonstrații auto sau cu motor
Concerte rock/ pop
Călătorii

Standarde și Certificări
Antifoanele 3MTM PeltorTM Kid au fost încercate și certificate CE în conformitate cu cerințele
standardului european EN352-1:1993. Aceste produse îndeplinesc cerințele specificate în Anexa

II a Directivei Comunitatii Europene 89/686 EEC. Produsele au fost testate din faza de
proiectare de către INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater
Manchester M6 6AJ, UK (Organism notificat număr 0194).

Materiale
Următoarele materiale sunt folosite la construcția antifoanelor:
Componentă
Banda de cap

Material
Sârmă din oțel inoxidabil, PVC, Acetal

Căptușeala benzii de cap

PVC

Cupe

ABS

Bureți

Polieter

Pernuțe

Polieter

Inveliș pernuțe

PVC

Atenuare zgomot
Frecvență
(Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Mf (dB)

14.1

11.6

18.7

27.5

32.9

33.6

36.1

35.8

sf (dB)

4.0

4.3

3.6

2.5

2.7

3.4

3.0

3.8

APVf
(dB)

10.1

7.3

15.1

25.0

30.1

30.2

33.2

32.0

SNR = 27dB

H = 32dB

M = 25dB

L = 15dB

Mf = Valoarea medie a atenuării / sf = Deviația standard/ APVf = Valoarea estimată a protecției

Definiții
H = Valoarea atenuării pe frecvențe înalte
(nivel prognozat de reducere a zgomotului pe curbele LC – LA = -2dB)
M = Valoarea atenuării pe frecvențe medii
(nivel prognozat de reducere a zgomotului pe curbele LC – LA = +2dB)
L = Valoarea atenuării pe frecvențe medii
(nivel prognozat de reducere a zgomotului pe curbele LC – LA = +10dB)
SNR = Single Number Rating
(valoarea substrasă din măsurătoarea pe curba de presiune acustică ponderată C, pentru a estima efectiv
presiunea acustică ponderată A din interiorul urechii).

Accesorii/ Piese de schimb
Pentru protecție îndelungată și igienă sporită pernuțele și bureții antifon pot fi înlocuiți cu
următoarele articole (kit-uri igienice) - Kit igienic HY51
De asemenea, pentru absorbția umezelii sau transpirației pe pernuțele antifoanelor pot fi atașate
tampoane igienice de unică folosință modelele HY100A și HY100A-01.

Atenționare importantă
3M nu își asumă niciun fel de răspundere, direct sau cauzală (inclusiv, însă fără a se limita
la, pierderi de profit, activitate și/ sau de reputație), ce rezultă din încrederea absolută în
orice tip de informații furnizate de către 3M prin intermediul acestui document. Utilizatorul
este responsabil pentru adecvarea produselor față de scopul lor proiectat de utilizare. Nu
se poate considera că această afirmație exclude sau restricționează răspunderea 3M față
de decesele sau accidentările individuale care survin în urma neglijenței sale.
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