
Normas Europeias - Protecção Auditiva 

 

EN352 - Exigências Gerais 
A norma europeia EN352 está dividida em várias partes. Cada parte da norma é aplicável a tipos específicos de proteção: 

A norma EN352-1, EN352-2 e EN352-3 tratam as exigências de segurança e provas, respectivamente para os 

abafadores, os tampões anti-ruído e os abafadores montados nos capacetes de proteção para a industria. 

 

Estabelecem as exigências em matéria de construção, de conceção e de desempenho, os métodos de provas 

correspondentes ao marcado assim como as informações destinadas aos utilizadores.   Põem à disposição informações 

relativas às características de atenuação acústica de os abafadores, medidas em conformidade com a EN 24869-1:1992, 

e definem um nível mínimo de atenuação necessário para estabelecer a sua conformidade com a presente especificação. 

 

Só as proteções auditivas que têm características de certificação apropriadas devem ser selecionadas. Todos os anti-

ruídos de JSP levam a marcação CE solicitado pela diretiva dos equipamentos de proteção individual e pela marca de 

qualidade do British Standard Institute (BSI). 

 

Para escolher um anti-ruído é imprescindível conhecer as leis, requisitos, usos e técnicas. Os critérios de seleção 

adicionais, abrangem os pontos gerais a considerar no momento da seleção. Para mais detalhes sobre a seleção, 

consulte a norma europeia EN468:1996 (Titulo: Protecção auditiva. Recomendações para a seleção, utilização e 

manutenção)   
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EN352-1 - Protetores de Banda de Cabeça 
Esta parte da norma diz respeito aos auriculares e estabelece os requisitos em matéria de construção, conceção e 

desempenho, os métodos de ensaio, as instruções de marcação, assim como as informações destinadas aos 

utilizadores.  Determina a disponibilização de informações relativas às características de mitigação acústica dos 

auriculares, medidas em conformidade com a EN 24869-1, e define um nível mínimo de mitigação necessário para 

determinar a respetiva conformidade com esta especificação.  Esta parte da norma não trata nem dos auriculares 

destinados a serem fixados num capacete ou que fazem parte de um capacete, nem dos desempenhos dos dispositivos 

eletrónicos suscetíveis de serem integrados no interior dos auriculares, nem dos auriculares sensíveis à amplitude. Esta 

norma não trata dos desempenhos dos protetores anti-ruído tendo em conta o ruído impulsiona. 

EN352-2 - Tampões de Inserção 
Esta parte da norma também trata dos tampões auditivos moldados individuais e dos dispositivos ligados por uma faixa, 

contudo, não trata dos desempenhos dos dispositivos eletrónicos susceptíveis de serem incorporados no interior dos 

tampões auditivos, nem do caso dos tampões sensíveis à amplitude. 

EN352-3 - Métodos de Ensaio 
Esta parte da norma estabelece os requisitos em matéria de construção, conceção e desempenho, os métodos de ensaio 

e as instruções de marcação relativas aos auriculares, assim como as informações destinadas aos utilizadores de 

auriculares quanto estes se encontram montados em capacetes de proteção para a indústria. 

 

Determina a disponibilização de informações relativas às características de mitigação acústica dos auriculares, medidas 

em conformidade com a EN 24869-1:1992, e define um nível mínimo de mitigação necessário para determinar a 

respectiva conformidade com esta especificação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


