Communicatie oplossingen.
Bereikbaar én beschermd.
Dichtbij of ver weg: De 3M ™ PELTOR ™ communicatie oplossingen zorgen
ervoor dat werknemers kunnen communiceren met mensen in hun directe
omgeving, maar ook met mensen verder weg.

Veiligheid en productiviteit
In lawaaiige omgevingen dient gehoorbescherming 100% van de tijd gebruikt te worden. Het even niet dragen
vermindert de werking drastisch en verhoogt het risico op gehoorschade.

100% gebruik

99% gebruik

90% gebruik

Biedt de verwachte bescherming.

Vijf minuten onoplettendheid
vermindert het effect van
gehoorbescherming al aanzienlijk.

Biedt vrijwel geen bescherming.

Waarom kiezen voor een communicatie
oplossing?
Door (veilige) communicatie binnen uw organisatie mogelijk te maken en te kiezen voor een 3M™ Peltor™
communicatie oplossing, biedt u meer dan alleen gehoorbescherming.

Werk efficiënter.
Verspil geen tijd.

Blijf in contact
met collega’s.

Verhoog de
productiviteit.

Ga veilig aan
het werk.

Als er iets misgaat in de
productielijn, moet men direct
actie kunnen ondernemen om
de schade te beperken.
Met onze communicatie
oplossingen kunt u snel
schakelen door bijvoorbeeld
direct een collega op de hoogte
te stellen om een machine uit te
schakelen, maintenance, of een
externe aannemer te bellen om
ondersteuning te bieden.

Constant werken in een
luidruchtige omgeving kan op
den duur saai worden en een
eenzaam gevoel creëren.
Het dragen van 3M™ PELTOR™
LiteCom-headsets zorgt ervoor
dat u kan communiceren
met collega’s, terwijl u aan
het werk bent. Ook kan
gehoorbescherming met FMradio helpen om de werkdag
aangenamer te maken en
daarmee gemotiveerd te kunnen
blijven werken.

Om de productiviteit te
verhogen is communicatie een
“must have”.
Denk aan operators en
bijvoorbeeld aan de
communicatie behoefte van
en tussen productiebeheer,
planning en logistieke
medewerkers.
Daarnaast is het handig om bij
de wisseling van een shift door
middel van headsets snel en
eenvoudig instructies te geven
aan de collega die de shift
overneemt.

Stelt u zich eens voor dat
een team in een luidruchtige
omgeving een groot en
zwaar object van positie
moet veranderen? Wat zijn
de mogelijke risico’s als
communicatie tussen collega’s
niet mogelijk is of in gevaar
komt?
Het gebruik van vlaggen en
fluitjes zijn riskante opties. Een
headset biedt de mogelijkheid
om te allen tijde veilig en
duidelijk te communiceren.

Verschillende functionaliteiten van de headsets
Om u te helpen de juiste oplossing voor uw situatie te vinden vindt u hieronder een duidelijk overzicht waar de
verschillende functies aan de hand van symbolen worden toegelicht.

Ingebouwde
two-way radio

Externe audio-ingang
voor mobiele telefoon,
tweewegsradio
of andere externe
toestellen

Bluetooth®
Technologie
voor verbinding met
een extern toestel

Niveauafhankelijke
werking voor luisteren
naar de omgeving
helpt het omgevings
bewustzijn verhogen

Externe
two-way radio

ingebouwde
FM-radio

Selectiegids
Vraag uzelf eens af:
ŔŔ Op welke manier wenst u uw communicatienetwerk op te zetten of verder uit te breiden?
ŔŔ Welke functionaliteiten zijn voor uw situatie van belang of wellicht overbodig?
Onderstaande selectiegids kan u hierbij helpen en licht de meest gebruikte communicatieproducten voor de
industrie kort toe.

Heeft u een ingebouwde two-way
radio (headset verbinding) nodig?

Bluetooth
(via mobiel / werktelefoon)?

Nee

Ja

Ja

Moet u om veilig te kunnen werken
geluiden in uw omgeving kunnen
horen (alarmsignalen, naderende
voertuigen)?

Wilt u gebruik maken van Bluetooth
(via mobiel / werktelefoon)?

Ja

Nee

Nee

Ja

Moet u om veilig te
kunnen werken geluiden
in uw omgeving kunnen
horen (alarmsignalen,
naderende voertuigen)?
Ja

WS Litecom™

Litecom™ Plus

Wilt u FM radio
kunnen luisteren
terwijl u aan het werk
bent?

Nee

Litecom™

Nee

WS Headset XP

WS Protac XP

Ja

WS Alert XP

De oplossingen
3M™ Peltor™
Litecom™

3M™ Peltor™
Litecom™ Plus

3M™ Peltor™
WS Litecom™

De 3M™ PELTOR™ LiteCom
headset heeft een ingebouwde
two-way communicatieradio
voor hansfree en draadloze
korteafstandscommunicatie.

De 3M™ PELTOR™ LiteCom™
Plus headset heeft dezelfde
eigenschappen als de Litecom,
met als toevoeging een
niveau-afhankelijke functie die
ervoor zorgt dat je belangrijke
omgevingsgeluiden zoals
alarmsignalen kan blijven horen.

De 3M™ PELTOR™ WS LiteCom™
headset gaat nog een stap verder
door de Bluetooth® eigenschap.
Hiermee kan de headset draadloos
verbonden worden met een
mobiele telefoon.

Headset met ingebouwde
two-way communicatie
ŔŔ Communicatie op 8 kanalen in
de PMR 446 MHz band.
ŔŔ 38 subkanalen bieden
gebruikers de mogelijkheid
dat gebruikersgroepen met
elkaar kunnen communiceren
op hetzelfde kanaal zonder
interferentie met andere
groepen.
ŔŔ Met de externe ingang kunt u
een mobiele telefoon of een
externe communcatieradio
aansluiten, ongeacht de
frequentie.

Headset met niveau-afhankelijke
functie
ŔŔ Ingebouwde niveau-afhankelijke
werking waarmee de
gebruiker omgevingsgeluid
kan horen, zoals gesprekken,
machinegeluiden en
waarschuwingssignalen.
ŔŔ Versterkt zachte geluiden;
vermindert plotselinge
piekgeluiden en harde geluiden
op schadelijk niveau.

Headset met Bluetooth®
verbinding
ŔŔ Blijf goed beschermd terwijl u
draadloos aan het bellen bent of
naar de radio luistert, zelfs in de
meest lawaaierige omgevingen.
ŔŔ Ingebouwde niveau-afhankelijke
functie.
ŔŔ Draadloze Bluetooth®-verbinding
met uw mobiele telefoon, zodat
u gesprekken direct via de
headset kunt beheren (Bluetooth
bereik tot maximaal 10m).

3M™ Peltor™
Litecom™

3M™ Peltor™
Litecom™ Plus™

3M™ Peltor™
WS Headset XP

3M™ Peltor™
WS Protac XP

3M™ Peltor™
WS Alert XP

De WS Headset XP zorgt voor een
zeer goede geluidsdemping bij
hoge geluidsniveaus. De Bluetoothfunctie biedt deze headset
de mogelijkheid handsfree te
communiceren en tegelijkertijd te
blijven werken.

De Peltor WS Protac XP is een
actieve gehoorbeschermer met
Bluetooth-technologie, waardoor
gebruikers met beide handen
kunnen werken terwijl ze via DECT
of mobiele telefoons bellen.

Met de Peltor WS Alert XP,
voorzien van een ingebouwde
FM-radio ontvanger, Bluetooth®
en een geluidsniveauafhankelijke
functie, kunt u draadloos bellen of
naar uw favoriete muziek luisteren
in lawaaierige omgevingen.

ŔŔ Bluetooth® Wireless Technology
voor aansluiting op mobiele
telefoons en DECT systemen.
ŔŔ A2DP streaming
ŔŔ Voice Operated Transmission
(VOX) technologie voor
handsfree communicatie in
luidruchtige omgevingen

ŔŔ DSP-geluidsdemping bij hoge
geluidsniveaus.
ŔŔ Ondersteunt het Bluetooth
A2DP-profiel voor de streaming
van hoogwaardig stereogeluid.
ŔŔ Niveau-afhankelijke functie
ŔŔ Beschikbaar als Flex Headset

ŔŔ Blijf goed beschermd terwijl u
draadloos aan het bellen bent
of naar de radio luistert, zelfs in
lawaaierige omgevingen.
ŔŔ Schakelt automatisch naar
mono voor optimaal luisteren bij
zwakke signalen.
ŔŔ Ingebouwde FM-radio met
uitstekende ontvangst.
ŔŔ Bluetooth® Wireless Technology
met A2DP profiel voor het
streamen van hoogwaardig
stereogeluid.
ŔŔ Niveau-afhankelijke functie.

Meer weten?
Neem contact op met uw 3M vertegenwoordiger of bekijk de catalogus.

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

