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Hörselskydd för 

industrin

Detta hörselskydd är CE-märkt och testat enligt EN352-2:2002 och 
EN352-7:2002. Testdata per ISO 4869-4.

Beställning och information
På www.eartech.se/www.soundscope.se kan du läsa mer om 
hörselskydden, buller och bullerskador 

Du kan beställa direkt av din återförsäljare genom att kontakta denna 
och boka tid för avtryckstagning

Din återförsäljare:

  Skydda  
din hörsel  
 – det är den 
enda  
    du har 



Teknisk översikt 
hörselskydd

Maximal förstärkning Upp till 15 dB

Beräknad batterilivslängd (kontinuerligt bruk) Upp till 200 timmar

FREKVENS (Hz) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Mf 24,6 23,2 23,1 24,5 33,4 38,8 40,3 42,0 36,1

Sf 4,1 3,8 3,6 3,5 3,6 4,0 3,6 4,1 5,6

APV 20,5 19,4 19,5 21,0 29,8 34,8 36,7 37,9 30,5

Dämpningsmedelvärde (Mf), standardavvikelse (Sf) och förväntat dämpvärde (APV).

DÄMPVÄRDE H M L SNR

dB 28 22 21 26

KRITERIEVÄRDE H M L

dB(A) 108 105 102

Kriterievärden där nivån innanför hörselskydden överskrider 85 dB(A) för högfrekvens (H), 
mellanfrekvens (M) och lågfrekvens (L). SNR = Single Number Rating är ett viktat medelvärde 
för hörselskyddets förväntade dämpning.

Tillverkning
Soundscope pro-tect tillverkas utifrån avtryck som görs av dina 
öron. Dessa avtryck 3D-skannas och 
därefter tillverkas skalen i en avancerad 
3D-process med laserteknologi. 
I skalen passas sedan 
elektroniken in. Skalen har 
två olika färger för att man 
lättare ska skilja på höger 
(rött) och vänster (blått). 
Det plastmaterial som 
skalen tillverkas av är 
utvecklat för att 
vara allergivänligt.

Missa inget som sägs 
Soundscope pro-tect är Starkeys första aktiva individuellt anpassade 
hörselskydd mot industribuller. I bullriga miljöer skyddar hörselskydden 
mot skadliga ljud samtidigt som man hör omgivningen, dvs du minskar 
risken att missa när någon pratar, varningssignaler eller liknande.

Eftersom hörselskydden är unikt utformade efter dina öron sitter de 
bekvämt i örat vilket ger en ojämförbar komfort samtidigt som du utan 
problem kan bära hjälm, mössa, glasögon etc.

Flera program
Soundscope pro-tect har fyra olika program så att du kan optimera 
användningen av hörselskydden. Program två och tre har möjlighet till 
medhörning via slinga.

program typ av program typ av insignal

1 Normal Mikrofon

2 Normal med medlyssning Mikrofon och telespole

3 Enbart medlyssning Telespole

4 Tyst Dämpad

Buller
Det är viktigt att känna till vilken typ av buller som  
ett hörselskydd ska användas i för optimal 
skyddsfunktion. Genom att ta reda på  
bullrets ungefärliga frekvensspridning 
samt nivå har man den information 
man behöver för att kunna välja ett bra 
hörselskydd. Det går att läsa mer om detta 
på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.

Hörselskydd för industrin

11.268

Skydda din hörsel – det är den enda du har
Att skydda sin hörsel är viktigt eftersom det inte går att reparera de skador man får orsakade av 
buller. Att överexponera sig för buller kan resultera i permanent hörselnedsättning och tinnitus. Se 
därför till att ta för vana att skydda din hörsel när risk för kraftigt eller långvarigt buller finns. 


