HÖRSELSKYDD FÖR ARBETET

Bellman RC
Förenklar kommunikationen
Att skydda hörseln och samtidigt kunna föra ett
normalt samtal är en utmaning. Eftersom traditionella
hörselkåpor och öronproppar förvränger ljudet händer
det därför att man tar av sig skydden när man behöver
prata med sina kollegor. Man riskerar då att skada
hörseln redan efter en kort tids exponering.

Selektiv dämpning
Bellman RC erbjuder mycket bra talåtergivning så att
du aldrig behöver riskera hörseln genom att ta ur dem.
De släpper dessutom igenom maskinljud och viktiga
varningssignaler. De är ett utmärkt val för till exempel
idrottslärare, tandläkare eller förmän inom tillverkningsindustrin som varvar måttligt buller (80-100 dB) med
kontorsarbete.

Bekväma och praktiska
Bellman RC tillverkas för hand i mjuk silikon och är
formgjutna efter din hörselgång. De sitter därför
mycket bekvämt utan att skava och du kan använda
dem under hela arbetsdagen. Då filtret låter luft passera
fritt slår det inte lock för öronen och du behöver aldrig
känna dig varm och instängd när du har skydden på.
Bellman RC är utrustade med handtag och snöre så
att du enkelt kan bära dem runt halsen när du inte
använder dem. De är mycket hållbara och du rengör
dem enkelt med vanlig tvål och vatten.

Detaljer

Dämpning

Typ

Formgjuten

Material

Hypoallergenisk silikon

Mjukhet

60 Shore

I paketet
 Hörselskydd
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Arbetsledare
Idrottslärare
Tandläkare
Flygplatspersonal
Kabinpersonal
Transportindustri
Livsmedelsindustri
Restaurang & storkök
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Specifikation: Hörselskydden är certifierade av IFA (reg.nr 0121), 53757
Sankt Augustin, Tyskland. Certifieringsinspektion enligt förordning EU
2016/425 och produktionskontrollmodul D utfördes av PZT, 26389
Wilhelmshaven, Kenn.no.: 1974, Tyskland. För en kopia av försäkran
om överensstämmelse, kontakta Bellman & Symfon.

Dämpningen hos ER9 och RC13 uppfyller
inte kraven i EN352 men uppfyller alla relevanta krav i PPE-direktivet EU 2016/425. ER9
och RC13 är certifierade av IFA (reg.nr 0121),
53757 Sankt Augustin, Tyskland.
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Färger

Skräddat sitter bäst
Formgjutna hörselskydd finns att få i två olika utföranden idag,
mjuk silikon och hårdplast. Vi använder enbart mjuk och allergivänlig silikon som anpassar sig efter dina käkrörelser. På så vis
riskerar du inte att de börjar skava eller släpper in skadligt ljud.
För att garantera passformen, sker avtryckstagningen alltid hos
en legitimerad audionom. Varje hörselskydd tillverkas därefter
för hand av erfarna tekniker med stor hantverksskicklighet.
Vi kan därför erbjuda:
Hållbarhetsgaranti (4 år)
Vi byter ut dem utan kostnad om de går sönder.
Passformsgaranti (6 mån)
Vi justerar dem utan kostnad om de inte sitter bekvämt.
Dämpningsgaranti (4 v)
Vi byter filter utan kostnad om de inte dämpar som du vill.

Så väljer du rätt skydd
Olika hörselskydd har olika dämpningskaraktär. Här får du hjälp att välja modell utifrån vilka signaler du behöver uppfatta i arbetet.
Tänk på att även andra faktorer spelar in som t.ex. arbetsmiljö och hantering.

Ja

Är det viktigt med
perfekt ljudåtergivning?
Nej

Är det viktigt att kunna
prata med kollegor?
prata med kollegor?

Ja

Nej

Är det viktigt att kunna
uppfatta maskinljud?

Ja

Nej

Är det viktigt att kunna
uppfatta varningsljud?
Ja

Bellman ER

Skyddet med Hi-Fi kvalitet

Bellman CH

Skyddet för de tuffaste miljöerna

Bellman RC

Skyddet som främjar kommunikation

Så får du dina skydd

Tidsbokning
Ring och boka tid hos en av våra
återförsäljare. Du hittar kontaktuppgifterna på bellman.com

Konsultation
Vid besöket görs ett avtryck av
din hörselgång som används som
mall vid tillverkningen.

Tillverkning
Därefter tillverkas dina
hörselskydd av tekniker med
stor hantverksskicklighet.

Leverans
Efter ca 3 veckor får du
hörselskydden med posten eller
i samband med ditt återbesök.

