3M Personlig skyddsutrustning
3M Peltor™ Kommunikation

The Sound Solution

Sortimentsguide
Kommunikationsprodukter

3M™ Peltor™ LiteCom™ produkter
Vad är 3M Peltor™ LiteCom™
3M Peltor™ LiteCom™ är ett sortiment med trådlösa produkter med licensfri kommunikationsradio inbyggd i hörselskyddet.
Systemet ger effektiv och enkel tvåvägskommunikation.

Vad är fördelarna med 3M Peltor™ LiteCom™ produkter
Du kan kommunicera med kollegor med en räckvidd om 200–300 meter i industrimiljö och upp till 3000 meter på ett helt
öppet område. Tack vare bullerkompenserad mikrofon kan du kommunicera i bullriga miljöer upp till 110–115 dB.
Röststyrd aktivering (VOX) av 3M Peltor™ LiteCom™ produkten ökar arbetets effektivitet och säkerhet.

Var använder jag 3M Peltor™ LiteCom™
Du kan med fördel använda 3M Peltor™ LiteCom™ när du arbetar i bullriga miljöer
exempelvis industri, sågverk, vägarbete och skogsavverkning.

NYHET!
3M Peltor™ LiteCom™ PMR 446
Kommunikation över 8 kanaler på frekvensen PMR 446 MHz. 38 underkanaler gör att flera
användare kan kommunicera utan att höra andra grupper på samma kanal.
2 st alkaliska AA batterier medföljer
Hjässbygel:		
Hjälmmontage: 		
Nackbygel: 		

3M nr MT53H7A4400-EU
3M nr MT53H7P3E4400-EU
3M nr MT53H7B4400-EU

3M Peltor™ WS LiteCom™ PMR 446

Kommunikation över 8 kanaler på frekvensen PMR 446 MHz. 38 underkanaler gör att flera
användare kan kommunicera utan att höra andra grupper på samma kanal.
Trådlös kommunikation i bullrig miljö via Bluetooth® till DECT- eller mobiltelefoner.
Laddbart batteri, laddare och 2 st alkaliska AA batterier medföljer.
Hjässbygel:		
Hjälm:			

3M nr MT53H7A4410WS5
3M nr MT53H7P3E4410WS5

NYHET!
3M Peltor™ LiteCom™ Plus LPD 433
Kommunikation över 69 kanaler på frekvensen LPD 433 MHz. 121 underkanaler gör att flera
användare kan kommunicera utan att höra andra grupper på samma kanal.
Logiskt placerade knappar och enkelt menysystem. Medhörningsfunktion för att kunna höra
omgivande ljud som tal, maskinljud och varningssignaler i stereo. Samtidigt dämpar elektroniken
effektivt allt ljud över 82 dB.
Möjlighet till inkoppling av extern utrustning via kabel t ex komradio eller FM-radio. 3M Peltor
LiteCom Plus levereras med laddningsbart batteri ACK081, väggkontakt FR08 samt laddkabel
AL2AI.
Hjässbygel:		
Hjälmmontage:		
Nackbygel:		

3M nr MT7H7A4310-EU
3M nr MT7H7P3E4310-EU
3M nr MT7H7B4310-EU

OBS! Fungerar endast tillsammans med 433 MHz.

NYHET!
3M Peltor™ LiteCom™ Plus PMR 446
Kommunikation över 8 kanaler på frekvensen PMR 446 MHz. 121 underkanaler
gör att flera användare kan kommunicera utan att höra andra grupper på
samma kanal.
Logiskt placerade knappar och enkelt menysystem. Medhörningsfunktion
för att kunna höra omgivande ljud som tal, maskinljud och varningssignaler i
stereo. Samtidigt dämpar elektroniken effektivt allt ljud över 82 dB.
Möjlighet till inkoppling av extern utrustning via kabel t ex komradio eller
FM-radio. 3M Peltor LiteCom Plus levereras med laddningsbart batteri ACK081,
väggkontakt FR08 samt laddkabel AL2AI.
Hjässbygel:
Hjälm:		
Nackbygel:

3M nr MT7H7A4410-EU
3M nr MT7H7P3E4410-EU
3M nr MT7H7B4410-EU
Upp
På / Av / Läge
Ner
Push-To-Talk (PTT)
Externt jack
Mikrofoner för mikrofoner för medhörning

Tillbehör

Kontakt för extern PTT
(Push To Talk) (tillbehör)

Hygiensatser är ett viktigt tillbehör till 3M Peltor hörselskydd och
bör bytas 2 gånger per år om hörselskydden används dagligen.
Tätningsringarna blir med tiden inte bara smutsiga utan också hårda
och spricker. För användaren betyder det att förmågan att skydda sig
mot skadligt buller minskar.
Peltor Clean engångs hygienringar är ett utmärkt tillbehör om samma
hörselkåpa används av flera användare som vid besök.
För att underlätta vilka tillbehör som tillhör respektive hörselkåpa
finns en sammanställning i tabellform för samtliga hörselkåpor som
presenteras i sortimentsguiden.

En hygiensats består av dämpskum och tätningsringar.

Peltor Clean:

FR08 Väggadapter

FR09 Batteriladdare

Tillbehör till 3M Peltor™ LiteCom Plus™
Produktnummer

Beteckning

ACK081

Laddbart batteri

FR08

Väggadapter

AL2AI

Laddningskabel

FL6CT

Anslutningskabel med 3-polig 3,5 mm-kontakt till MP3 etc.

HY100A

Hygienringar för engångsanvändning 100-pack

HY100A-01

Hygienringar för engångsanvändning 5 pack

HY79

Hygiensats

HYM1000

Skyddstejp för mikrofon

MT7N-02

Bommikrofon

M60/2

Vindskydd till medhörningsmikrofoner

ACK081 Laddbart batteri

Dynamisk mikrofon

Tillbehör till 3M Peltor™ LiteCom™, WS Alert™ XP, WS Protac™ XP
Produktnummer

Beteckning

ACK053

Laddbart batteri (ej WS Alert XP)

FR08

Väggadapter

FR09

Batteriladdare

FL6CE

Kabel 3,5 mm till 3,5 mm, stereo (endast WS Alert XP)

HY79

Hygiensats

HY81

Hygiensats (endast WS Alert XP)

HY100A

Hygienringar för engångsanvändning 100-pack

HY100A-01

Hygienringar för engångsanvändning 5 pack

HYM1000

Skyddstejp för mikrofon

MT53N-12

Bommikrofon

M995

Vindskydd till talmikrofon

M60/2

Vindskydd till medhörningsmikrofoner (ej LiteCom)

Tillbehör till Peltor™ WS Workstyle™
Produktnummer

Beteckning

FR07-EU

Batteriladdare, 230V

FL6CE

Kabel 3,5 mm till 3,5 mm, stereo

HY100A-01

Hygienringar för engångsanvändning 5 pack

HY100A

Hygienringar för engångsanvändning 100-pack

HY68 SV

Hygiensats

HYM1000

Skyddstejp för mikrofon

MT53N-11-A44

Bommikrofon

M995

Vindskydd till talmikrofon

Tillbehör till 3M Peltor™ WS LiteCom™
Produktnummer

Beteckning

ACK053

Laddbart batteri

FR08

Väggadapter

FR09

Batteriladdare

FL6BT

Anslutningskabel 3,5 mm

HY79

Hygiensats

HY100A

Hygienringar för engångsanvändning 100-pack

HY100A-01

Hygienringar för engångsanvändning 5 pack

HYM1000

Skyddstejp för mikrofon

MT53N-12

Bommikrofon

M995

Vindskydd till talmikrofon

M60/2

Vindskydd till medhörningsmikrofoner

3M™ Peltor™ WS-produkter med Bluetooth®
Vad är 3M Peltor™ WS-produkter
WS står för Wireless Solutions vilket innebär trådlös överföring med Bluetooth® till din mobiltelefon. Det är viktigt att du som
användare testar din mobiltelefon mot WS-produkten för att säkerställa att de är kompatibla. För streaming måste mobilen
stödja A2DP-protokollet.

Vad är fördelarna med 3M Peltor™ WS-produkter
Ett hörselskydd med bullerkompenserad mikrofon som gör det möjligt att problemfritt kommunicera i bullriga miljöer upp till
110–115 dB. Du missar inga inkommande telefonsamtal och du behöver inte avbryta arbetet för att prata i telefon. Via stereo
streaming kan du lyssna på musik sparad i telefonen och lyssna på radio via webben. Du slipper störande kablar tack vare
den trådlösa Bluetooth®-uppkopplingen.

Var använder jag 3M Peltor™ WS-produkter
Du kan med fördel använda 3M Peltor™ WS-produkter när du arbetar i bullriga miljöer. 3M Peltors™ WS-produkter ger
ett effektivare arbete för många yrkesgrupper exempelvis byggare, hantverkare, industriarbetare, grävmaskinister och
skogsarbetare. En bullrig miljö ska aldrig behöva vara ett hinder för kontakt med omvärlden, inte ens under pågående arbete.
Viktigt är att hörselskyddet sitter på hela tiden.

3M Peltor™ WS Alert™ XP
Med 3M Peltor WS Alert XP introduceras en ny epok i hörselskyddens värld. I den nya
kåpan finns så många smarta funktioner och sofistikerad teknik samlad att vi med fog kan
benämna slutresultatet som revolutionerande. Du behöver inte ens för en sekund avbryta det
du håller på med i en bullrig miljö.
•
•
•
•
•

Anslutning till mobiltelefon via Bluetooth® för telefonsamtal eller för att strömma musik.
Dynamiska högtalare för fylligare och behagligare ljudupplevelse.
FM-radiomottagning med snabb och enkel inställning av radiostationer.
Medhörningsfunktion för att höra omgivande ljud samt dämpar ljud över 82 dB.
2 st alkaliska AA batterier medföljer

Hjässbygel:		
3M nr MRX21AWS5
Hässbygel inkl. laddpaket: 3M nr MRX21AWS5-ACK
Laddpaketet innehåller: laddbart batteri, laddare och 2 st alkaliska AA batterier.
Hjälmmontage:		
3M nr MRX21P3EWS5

3M Peltor™ WS Protac XP
Det senaste hörselskyddet med medhörning och Bluetooth för trådlös kommunikation i
bullriga miljöer till komradio, dect- eller mobiltelefon. 2 st alkaliska AA batterier medföljer
• Bullerkompenserad mikrofon med digital bullerreducering.
• En avancerad VOX-lösning, självreglerande efter omgivande bullernivå.
• Finns även i Flex-utförande för anslutning av t ex både komradio och telefon.
Hjässbygel:		
Hjälmmontage:		

3M nr MT15H7AWS5
3M nr MT15H7P3EWS5

3M Peltor™ WS Workstyle
Bluetooth® stereo streaming med nya patenterade högtalare med extremt bra ljudkvalitet.
Ytterligare medhörningsfunktioner som balanskontroll och equalizer. Laddbara batterier,
laddare och bommikrofon medföljer.
• Anslutning till mobiltelefon via Bluetooth® för telefonsamtal eller för att strömma musik.
• Dynamiska högtalare för fylligare och behagligare ljudupplevelse.
Hjässbygel:		

3M nr MT16H21FWS5EM580SV
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