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Zátkové chrániče Termoplastický elastomer

Zátkové chrániče sluchu 
ClearE.A.R™ 20

Technický 
list

Popis výrobku
Tvarované zátkové chrániče sluchu ClearE.A.R™ 20 jsou 
určeny k vložení do zvukovodu. Pomáhají redukovat vystavení 
nebezpečným hladinám hluku. Tyto výrobky jsou k dispozici 
pouze bez šňůrky.

Klíčové vlastnosti
• Výrobek je zhotoven z měkkého průhledného polymeru 

chráněného vlastnickým právem
• Krátký úchyt pro diskrétnější vzhled uživatele chráničů
• Měkká špička se třemi lamelami pro maximální komfort 

při nošení
• Jedna velikost vhodná pro většinu uživatelů
• Mírný útlum (SNR 20 dB), díky němuž je výrobek ideální 

tam, kde potřebujete dostatečnou ochranu před škodlivým 
hlukem, aniž byste se cítili akusticky izolováni od vnějšího 
prostředí.

• Snadné mytí a čištění
• Dodává se v atraktivně vyhlížejícím průhledném pouzdře, 

kde lze výrobek uchovávat, není-li zrovna používán

Oblasti použití
Chrániče sluchu ClearE.A.R™ 20 jsou ideální v případě 
vystavení mírným hladinám hluku. Jsou obzvláště vhodné pro 
hudební a zábavní trh. Příklad typických oblastí využití:
• Personálem aerolinií
• Personálem barů
• Dílnami pro údržbu automobilů
• Hudebníky
• Bezpečnostním personálem
• Zpěváky
• V dějišti sportovních klání

Normy a schválení
Tvarované chrániče sluchu ClearE.A.R™ 20 jsou testovány 
a schváleny pro označení CE podle evropského standardu  
prEN352-2 N. Tento výrobek splňuje základní požadavky 
na bezpečnost uvedené v příloze II směrnice Evropského 
společenství 89/686/EEC a byl ve fázi technického návrhu 
přezkoumán organizací INSPEC International Limited, 56 
Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, Velká 
Británie (notifikovaný orgán číslo 0194).

Materiály
K výrobě tohoto produktu bylo použito následujících materiálů:



 
Frekvence
(Hz) 

 63  125  250  500  1000  2000  4000  8000 

 Mf (dB)  7,2  9,0  11,9  17,6  23,9  28,9  32,1  35,8 

 sf (dB)  5,1  4,5  3,9  3,6  3,1  3,6  7,1  4,2 

 APVf (dB)  2,1  4,5  8,0  14,0  20,8  25,3  25,0  31,6 

 SNR = 20 dB       H = 25 dB         M = 17 dB          L = 10 dB 

Legenda zkratek
APVf (dB) = Mf – sf (dB)
Mf = střední hodnota útlumu sf = standardní odchylka
APVf = předpokládaný stupeň ochrany
H = hodnota útlumu vysokých frekvencí (predikce snížení hladiny hluku, pro který platí: LC – LA = -2 dB)
M =hodnota útlumu středních frekvencí (predikce snížení hladiny hluku, pro který platí: LC – LA = +2 dB)
L = hodnota útlumu nízkých frekvencí (predikce snížení hladiny hluku, pro který platí: LC – LA = +10 dB)
SNR = (Single Number Rating) - hodnota, která se odečítá od naměřené úrovně váženého akustického tlaku C, tj. LC za účelem 
odhadu efektivního váženého akustického tlaku A uvnitř ucha.

Symbol ClearE-A-R™ je obchodní značkou společnosti 3M.

Důležité prohlášení
Společnost 3M se zříká jakékoli odpovědnosti, ať už přímé či následné (mj. a včetně za ztrátu zisků, obchodních příležitostí, příp. 
goodwillu), vzniklé spoléháním se na jakékoli informace uvedené v tomto dokumentu společností 3M. Uživatel je povinen stanovit 
vhodnost výrobků pro zamýšlené použití. Žádné informace uvedené v tomto prohlášení nebudou považovány za vyloučení  
či omezení odpovědnosti společnosti 3M za smrt či zranění osob vzniklé z jejich zanedbání.

Hodnoty útlumu
pro chrániče sluchu E-A-R™ ClearE.A.R™ 20
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