Siła chroniąca
Twój świat

Zadbaj o własną
ochronę
Firma 3M to światowy lider w branży bezpieczeństwa i sprzętu ochrony
osobistej. Urządzenia komunikacyjne Peltor oraz produkty do ochrony
słuchu,głowy i twarzy do stosowania w warunkach hałasu i w środowisku
niebezpiecznym to najlepsze produkty na rynku, które cieszą się
renomą na całym świecie. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu
marka Peltor gwarantuje Klientom najwyższej jakości rozwiązania
komunikacyjne, zapewniające optymalną równowagę pomiędzy
komfortem i ochroną.
 aszym celem jest zaspokojenie potrzeb Klientów dzięki wyjątkowości,
N
doświadczeniu, jakości oraz doskonałości usług. Globalna technologia
oraz światowa sieć produkcji i wymiany wiedzy pozwalają nam zaoferować
Klientom coś więcej niż tylko produkty umożliwiające Twojemu
personelowi bezpieczną i komfortową pracę. Zaawansowane rozwiązania
inżynieryjne i technologiczne charakterystyczne dla marki Peltor wpisują
się w najwyższe standardy w zakresie jakości i innowacyjności, jakich
oczekują Klienci 3M od nieustannie rozwijającego się asortymentu firmy.

Pełna ochrona
Naszą misją jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa:
w pracy, w domu, przez całe życie. Wierzymy, że
w każdej pracy priorytetami są zdrowie i ezpieczeństwo,
zaś wysoki komfort przyczynia się do dobrej ochrony
pracownika, a w rezultacie do zwiększenia wydajności
i skuteczności przestrzegania przepisów w zakresie
bezpieczeństwa. Mamy ambicje, aby chronić nie tylko
ludzi, ale i środowisko. Dlatego wyznaczyliśmy
sobie jasny cel: opracowywanie bezpiecznych w
użytkowaniu produktów wywierających możliwie
najmniejszy wpływ na ludzi, środowisko i miejsce pracy.
Innowacyjność
Wywiązanie się z podjętego zobowiązania wymaga
odpowiedzialności, innowacyjnego podejścia
inspirowanego przez odbiorcę produktu oraz wiedzy
i doświadczenia, bazujących na gruntownym zrozumieniu
potrzeb naszych Klientów. Marka Peltor, lider na rynku
produktów ochrony słuchu, wzroku, głowy i twarzy,
oferuje Klientom kompleksowy asortyment ochronników
słuchu z dopasowanymi systemami komunikacyjnymi.

Wspólna droga do sukcesu
3M to coś więcej niż produkty. Z myślą o ochronie
osób pracujących w środowiskach niebezpiecznych
nasza firma ściśle współpracuje z dystrybutorami,
specjalistami ds. bezpieczeństwa oraz przedsiębiorstwami działającymi w tym sektorze. Dzięki
obecności na całym świecie 3M wszędzie pomaga
odnosić sukcesy swoim Klientom.
Partnerstwo dla bezpieczeństwa
Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo pracy, wiele
renomowanych firm wybrało już produkty Peltor™.
Dzięki wykonywanym na zamówienie nadrukom,
tłoczeniom i innym elementom nasze produkty mogą
przyczynić się do zwiększenia wartości również Twojej
marki.

Zwiększone: efektywność,
niezawodność i bezpieczeństwo
Skuteczna i niezawodna komunikacja to kluczowy element powodzenia
większości operacji wojskowych. Możliwość komunikowania się bez
naruszania wymogów ochrony przed szkodliwymi poziomami hałasu to
sprawa najwyższej wagi, zarówno w trakcie ćwiczeń, jak i na polu walki.
Poziom hałasu osiąga tam często natężenie prowadzące do
natychmiastowego i trwałego uszkodzenia słuchu – o ile nie stosuje
się środków jego ochrony. Jednocześnie pierwszorzędne i decydujące
znaczenie ma komunikacja. Czy to w komunikacji radiowej, czy
bezpośredniej, rozkazy i informacje muszą zostać poprawnie odebrane
i zrozumiane.

To, co niezbędne podczas misji
Peltor™ i E-A-R™ mogą dostarczyć odpowiedni sprzęt niezależnie od rodzaju
misji: od wkładek przeciwhałasowych Classic™, zapewniających optymalne
tłumienie hałasu i maksymalny komfort, aż po złożone systemy komunikacyjne
przystosowane do potrzeb wojsk lądowych, marynarki i lotnictwa.

Marynarka
Lotnictwo
Wojska lądowe

Wyostrza zmysły, gdy
to najważniejsze…
Powodzenie operacji zależy od tego, czy zmysły żołnierza pozostają wyostrzone. Słuch jest równie ważny jak
wzrok, zarówno w ciemności, jak i przy świetle dziennym. Żołnierz musi być w stanie usłyszeć napływające
sygnały radiowe, nie ryzykując ujawnienia swojej pozycji. Jednocześnie żołnierz powinien usłyszeć i zlokalizować
różne dźwięki, na przykład odgłos trzaskającej gałązki lub przekazywany szeptem komunikat. Komunikacja przez
radio musi przebiegać w sposób niezakłócony, nawet w ogłuszającym hałasie w sytuacji bojowej. Słuch ma
decydujące znaczenie we wszystkich sytuacjach, w których może znaleźć się żołnierz.
Produkty komunikacyjne Peltor™ wyostrzą Twój słuch: w trakcie walki, podczas misji zwiadowczej, na posterunku.

System Peltor™ Standard, standard komunikacji
W standardowych systemach Peltor™ te same złącza i regulatory
stosowane są w przyciskach PTT i adapterach we wszystkich zestawach
słuchawkowych, ułatwiając obsługę i zwiększając bezpieczeństwo
komunikacji dzięki zredukowaniu liczby rozwiązań pasujących wyłącznie do
konkretnego produktu.
Możesz więc wybrać zestaw słuchawkowy odpowiedni z punktu widzenia
konkretnej sytuacji i zadania, a w razie potrzeby łatwo i szybko podłączyć się
do innych systemów komunikacyjnych.
Adaptery Peltor™ wyposażone są w wejście audio wykorzystujące
standardowe złącza J11. Oznacza to możliwość korzystania z całego
asortymentu standardowych zestawów słuchawkowych bez konieczności
dodatkowego dostosowywania. Przewód wychodzący wyposażony jest
w złącza umożliwiające podłączenie do najpopularniejszych urządzeń do
komunikacji radiowej lub aparatów telefonicznych dostępnych aktualnie na
rynku.
E-A-R™, ochrona słuchu na całym świecie
E-A-R jest marką kompletnej linii środków ochrony słuchu dla osób
pracujących w warunkach hałasu. Ponad 30 lat temu E-A-R wprowadził na
rynek żółte piankowe wkładki przeciwhałasowe, które wyznaczyły nowe
standardy marki w dziedzinie ochrony i komfortu. Dziś wkładki te pozostają
najbardziej rozpoznawalnym produktem ochrony słuchu na świecie.

Przekonaj się
na własne oczy
Oprócz produktów chroniących słuch i umożliwiających
komunikację 3M oferuje również okulary ochronne
Peltor™, których siła tkwi w zastosowaniu
zaawansowanej inżynierii optycznej – Premium Lens.
Technologia ta gwarantuje optymalne właściwości
optyczne oraz pełne pole widzenia, zapewnia
bezproblemowe noszenie oraz zmniejsza uczucie
zmęczenia oczu. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych
technik optycznych eksperci marki Peltor opracowali
opatentowane nowatorskie szkła o właściwościach,
których uzyskanie wydawało się wielu optykom
niemożliwe, na przykład o widoczności całkowicie
pozbawionej zniekształceń oraz 180-stopniowym polu
widzenia (Pure Vision). Inną właściwością okularów
Peltor™ jest zastosowanie najwyższej jakości technologii
powlekania – Premium Coating – znajdującej praktyczne
zastosowanie w opatentowanej powłoce 3M™ DX™.
Ponadto niezwykłe wzornictwo sprawia, że okulary są
równie atrakcyjne, co wygodne.

Rozwiązania
z serii ComTac™ XPI
Wy chronicie nas – my chronimy Was
Asortyment produktów Peltor™ ComTac™ XPI
obejmuje urządzenia dla osób narażonych na hałas
impulsowy. Produkty z grupy Peltor™ ComTac™ XPI™
chronią przed szkodliwym hałasem, a jednocześnie
przepuszczają, a nawet wzmacniają dźwięki
z otoczenia.
Możliwość komunikowania się z otoczeniem bez
naruszania wymogów ochrony przed szkodliwymi
poziomami hałasu to w wojsku sprawa najwyższej
wagi, zarówno w trakcie ćwiczeń, jak i na polu
walki. Poziom hałasu osiąga tam często natężenie
prowadzące do natychmiastowego i trwałego
uszkodzenia słuchu, jeśli nie stosuje się środków
ochrony słuchu.

Jednocześnie komunikowanie się jest koniecznością.
Czy to w komunikacji radiowej, czy bezpośredniej,
rozkazy i informacje muszą zostać poprawnie
odebrane. Elektroniczny ochronnik słuchu
z regulowanym poziomem tłumienia Peltor™
ComTac™ XPI zaprojektowano z myślą o takich
właśnie warunkach. Specjalny kształt ochronnika
umożliwia komfortowe noszenie pod hełmem oraz
nie utrudnia używania różnych rodzajów broni;
jednocześnie zapewnia skuteczną ochronę przed
szkodliwymi poziomami hałasu.

Produkty 3M™ PELTOR™ Seria ComTac™ XPI

Headset 3M™ PELTOR™ ComTac™ XPI

Elektroniczny ochronnik słuchu o regulowanym tłumieniu
ŔŔ Ochrona słuchu
ŔŔ Funkcja regulowanego tłumienia, umożliwiająca odsłuch dźwięków
z otoczenia
ŔŔ Konstrukcja „plug and play” – działają natychmiast po włączeniu
ŔŔ Składany pałąk nagłowny, ułatwiający przechowywanie i transport
ŔŔ Głosowe menu konfiguracyjne
ŔŔ Funkcje: czas zaniku, balans, tryb wyciszania sygnału zewnętrznego,
tryb korektora.
ŔŔ Tryb wkładek (zapewnia świadomość sytuacyjną podczas ochrony
łączonej z wkładkami przeciwhałasowymi)
ŔŔ SNR 39 dB, gdy ochronnik jest używany razem z wkładkami
ŔŔ Automatyczne wyłączenie w przypadku, gdy przez dwie godziny
użytkownik nie użyje żadnej funkcji
ŔŔ Całkowita autonomiczność: nie trzeba instalować oprogramowania
ani doprowadzać zewnętrznego zasilania
ŔŔ Badany zgodnie z normami wojskowymi
ŔŔ Czas działania ~200 godzin (zależnie do baterii i temperatury)

MT20H682FB-02

Zgodnie z normą EN352-1:2002

MT20H682FB-02 SV

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

ComTac XPI Standard, zielony

XH001680905

MT20H682FB-02

ComTac XPI Standard, czarny

XH001680988

MT20H682FB-02 SV

MT20H682FB-*1
Częstotliwość (Hz)2

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)3

1,5

17,9

27,8

30,0

32,1

36,2

40,3

Odchylenie standardowe (dB)4

2,5

2,7

1,8

2,3

3,0

2,0

3,1

Zakładana ochrona (dB)5

9,0

15,3

25,9

27,7

29,1

34,2

37,2

Zgodnie z normą EN352-1:2002

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 25 dB, L = 16 dB

MT20H682BB-*1
Częstotliwość (Hz)2

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)3

16,6

16,8

27,4

32,1

33,1

33,0

36,1

1,8

2,3

2,2

2,1

3,2

2,9

3,2

14,8

14,5

25,2

30,0

29,9

30,1

32,9

Odchylenie standardowe (dB)4
Zakładana ochrona (dB)5
Zgodnie z normą EN352-1:2002

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 25 dB, L = 18 dB

MT20H682FB* W połączeniu z wkładkami przeciwhałasowymi 3M EAR Classic (tryb zatyczek)
Częstotliwość (Hz)2

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

33,6

35,5

40,8

51,4

44,7

37,0

48,1

44,8

Odchylenie standardowe (dB)4

4,4

5,8

5,0

6,6

4,8

3,6

4,9

4,8

Zakładana ochrona (dB)5

29,1

29,7

35,8

44,9

40,0

33,5

43,3

40,0

Średnie tłumienie (dB)3

i

ComTac™ XPI
Headsety
Komunikacja stała się prosta…

Dynamiczny mikrofon ma małą cewkę przymocowaną do membrany.
Fale dźwiękowe, wchodząc w kontakt z membraną, wprawiają ją w drgania.
Ponieważ do membrany przymocowana jest cewka, jej ruchy indukują
w niej prąd o niskim napięciu. Sprawia to, że mikrofony tego typu działają
niezależnie, tj. nie potrzebują zewnętrznego źródła zasilania. Optymalne
ustawienie mikrofonu to 3–5 mm od ust.

Standardowy mikrofon
na wysięgniku

Standardowy mikrofon na wysięgniku to mikrofon dynamiczny
o standardowych parametrach, z funkcją kompensacji hałasu otoczenia.
Nadaje się do wielu zastosowań, np. do systemów radiowych
i wzmacniających w samolotach, na statkach i w innych miejscach
o wysokim poziomie hałasu.
Mikrofon typu „gęsia szyja”

Mikrofon typu „gęsia szyja” jest umocowany na giętkim ramieniu.
Laryngofon można podłączyć do odłączalnego wejścia do mikrofonu
dynamicznego. Idealny do użytku z maskami gazowymi i półmaskami.

Laryngofon

Produkty 3M™ PELTOR™ Seria ComTac™ XPI

Headset 3M™ PELTOR™ ComTac™ XPI

Elektroniczny ochronnik słuchu o regulowanym tłumieniu
ŔŔ Ochrona słuchu
ŔŔ Odłączany mikrofon
ŔŔ Funkcja regulowanego tłumienia, umożliwiająca odsłuch dźwięków
z otoczenia
ŔŔ Konstrukcja „plug and play” – działają natychmiast po włączeniu
ŔŔ Składany pałąk nagłowny, ułatwiający przechowywanie i transport
ŔŔ Głosowe menu konfiguracyjne
ŔŔ Funkcje: czas zaniku, balans, tryb wyciszania sygnału zewnętrznego,
tryb korektora.
ŔŔ Tryb wkładek (zapewnia świadomość sytuacyjną podczas ochrony
łączonej z wkładkami przeciwhałasowymi)
ŔŔ SNR 39 dB, gdy ochronnik jest używany razem z wkładkami
ŔŔ Automatyczne wyłączenie w przypadku, gdy przez dwie godziny
użytkownik nie użyje żadnej funkcji
ŔŔ Całkowita autonomiczność: nie trzeba instalować oprogramowania
ani doprowadzać zewnętrznego zasilania
ŔŔ Badany zgodnie z normami wojskowymi
ŔŔ Czas działania ~200 godzin (zależnie do baterii i temperatury)

MT20H682BB-38

MT20H682FB-38

Przewodowy headset 3M™ PELTOR™
Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

ComTac XPI Headset J11, zielony

UU001501269

MT20H682FB-38

Składany pałąk nagłowny

ComTac XPI Headset J11, czarny

UU001501285

MT20H682FB-38 SV

Składany pałąk nagłowny

ComTac XPI Headset J11, pałąk nakarkowy, zielony

UU001501053

MT20H682BB-38

Pałąk nakarkowy

ComTac XPI Headset J11, pałąk nakarkowy, czarny

UU001501061

MT20H682BB-38 SV

Pałąk nakarkowy

ComTac XPI Headset J11, mocowanie nahełmowe, zielony

UU001501293

MT20H682P3AD-38

Mocowanie nahełmowe

ComTac XPI Headset J11, mocowanie nahełmowe, czarny

UU001501301

MT20H682P3AD-38 SV

Mocowanie nahełmowe

ComTac XPI Headset J11, mikrofon „gęsia szyja”, zielony

UU001501103

MT20H682FB-68

Składany pałąk nagłowny

ComTac XPI Headset J11, mikrofon „gęsia szyja”, czarny

UU001501814

MT20H682FB-68 SV

Składany pałąk nagłowny

Przewodowy headset 3M™ PELTOR™ NATO
Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

Headset, J11, biegunowość „NATO”

XH001680913

MT20H682FB-86

Składany pałąk nagłowny

Headset, czarny, J11, biegunowość „NATO”

XH001681036

MT20H682FB-86 SV

Składany pałąk nagłowny

Headset, J11, pałąk nakarkowy, biegunowość „NATO”

UU001501079

MT20H682BB-86

Pałąk nakarkowy

Headset z mocowaniem szynowym, np. do hełmu OPS-core, J11, biegunowość„NATO”

XH001681044

MT20H682P3AD-86

Mocowanie nahełmowew

Headset z mikrofonem „gęsia szyja”, J11, biegunowość „NATO”

XH001681051

MT20H682FB-87

Składany pałąk nagłowny

Headset z podwójnym złączem J11, mikrofon „gęsia szyja”, biegunowość „NATO”

UU001501087

MT20H682FB-19B

Składany pałąk nagłowny

MT20H682FB-*1
Częstotliwość (Hz)2

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)3

11,5

17,9

27,8

30,0

32,1

36,2

40,3

Odchylenie standardowe (dB)4

2,5

2,7

1,8

2,3

3,0

2,0

3,1

Zakładana ochrona (dB)5

9,0

15,3

25,9

27,7

29,1

34,2

37,2

Zgodnie z normą EN352-1:2002

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 25 dB, L = 16 dB

MT20H682BB-

*1

Różnica pomiędzy biegunowością „NATO”
a standardową biegunowością „Peltor”
Biegunowość
„NATO”

STANDARDOWA
biegunowość „Peltor”

MIKR. -

MIKR. -

Słuch. +

MIKR. +

Częstotliwość (Hz)2

125

250

500

1000

2000

4000

8000

MIKR. +

Słuch. +

Średnie tłumienie (dB)3

16,6

16,8

27,4

32,1

33,1

33,0

36,1

Słuch. -

Słuch. -

1,8

2,3

2,2

2,1

3,2

2,9

3,2

14,5

25,2

30,0

29,9

30,1

32,9

Odchylenie standardowe (dB)4
Zakładana ochrona (dB)5
Zgodnie z normą EN352-1:2002

14,8

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 25 dB, L = 18 dB

Produkty 3M™ PELTOR™ Seria ComTac™ XPI

Headset 3M™ PELTOR™ ComTac™ XPI

Elektroniczny ochronnik słuchu o regulowanym tłumieniu z mikrofonem
kostnym
ŔŔ Ochrona słuchu
ŔŔ Odłączany mikrofon
ŔŔ Funkcja regulowanego tłumienia, umożliwiająca odsłuch dźwięków
z otoczenia
ŔŔ Konstrukcja „plug and play” – działają natychmiast po włączeniu
ŔŔ Składany pałąk nagłowny, ułatwiający przechowywanie i transport
ŔŔ Głosowe menu konfiguracyjne
ŔŔ Funkcje: czas zaniku, balans, tryb wyciszania sygnału zewnętrznego,
tryb korektora.
ŔŔ Tryb zatyczek (zapewnia świadomość sytuacyjną podczas ochrony
łączonej z wkładkami przeciwhałasowymi)
ŔŔ SNR 39 dB, gdy ochronnik jest używany razem z wkładkami
ŔŔ Automatyczne wyłączenie w przypadku, gdy przez dwie godziny
użytkownik nie użyje żadnej funkcji
ŔŔ Całkowita autonomiczność: nie trzeba instalować oprogramowania
ani doprowadzać zewnętrznego zasilania
ŔŔ Badany zgodnie z normami wojskowymi
ŔŔ Czas działania ~200 godzin (zależnie do baterii i temperatury)

MT20H682FB-69

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

Headset ComTac XPI z mikrofonem kostnym do radiotelefonu SELEX RRR, zielony

XH001681002

MT20H682FB-69

Składany pałąk nagłowny

Headset z mikrofonem kostnym i złączem J11
Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

Headset ComTac XPI z mikrofonem kostnym i złączem J11

UU007823477

MT20H682FB-97

Składany pałąk nagłowny

Headset ComTac XPI z mikrofonem kostnym i złączem J11, NATO

UU007823501

MT20H682FB-98

Składany pałąk nagłowny

MT20H682FB-*1
Częstotliwość (Hz)2

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)3

11,5

17,9

27,8

30,0

32,1

36,2

40,3

Odchylenie standardowe (dB)4

2,5

2,7

1,8

2,3

3,0

2,0

3,1

Zakładana ochrona (dB)5

9,0

15,3

25,9

27,7

29,1

34,2

37,2

Zgodnie z normą EN352-1:2002

SNR = 28 dB, H = 31 dB, M = 25 dB, L = 16 dB

ComTac™ IV
Headset hybrydowy
3M™ przedstawia innowacyjny
hybrydowy headset
Peltor™ ComTac™ XPI dla
dzisiejszych, nowoczesnych
żołnierzy. Czwarta generacja
headseta jest kontynuacją tradycji
i doświadczeń związanych
z zaufaniem do chroniących
słuch produktów marki 3M
Peltor. Podejście hybrydowe
jest odpowiedzią na potrzeby
Klientów w zakresie ochrony słuchu
wewnątrz ucha, przy jednoczesnym
zachowaniu korzyści tradycyjnego
wzornictwa ochronnika słuchu na
zewnątrz ucha.

Produkty 3M™ PELTOR™ Seria ComTac™ IV

3M™ Peltor™ ComTac™ IV
Headset hybrydowy

ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ

Peltor™ ComTac™ IV został stworzony, aby chronić słuch przed
szkodliwym działaniem hałasu, zwiększyć percepcję użytkownika
i jednocześnie zapewnić doskonałą i niezawodną komunikację
dwukierunkową w środowisku zagrożonym hałasem.

Zaprojektowany do wygodnego użycia z hełmem balistycznym
Ochrona słuchu
Mikrofon i słuchawki możliwe do odłączenia
Kompatybilny z adapterami Peltor™ serii FL50**
Funkcja regulowanego tłumienia
Prosty w obsłudze
Składany pałąk ułatwiający transport i przechowywanie
System nawigacji głosowej menu (ukryte)
Funkcje: czas zaniku, balans, tryb wzmocnienia
Automatyczne wyłączenie po dwóch godzinach nieużywania
Elektronika schowana całkowicie w obudowie headseta,
eliminująca potrzebę dużej, ciężkiej, zewnętrznej stacji radiowej
ŔŔ Stabilny pałąk headseta eliminujący ryzyko przypadkowego
wyrwania wkładki
ŔŔ Nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani zewnętrznego
zasilania, całkowicie samodzielny headset z zabezpieczeniem
przed awarią zasilania
ŔŔ Spełnia normy wojskowe

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

ComTac IV, biegunowość standardowa J11

XH001679535

MT16H044F-38 GN

Składany pałąk nagłowny

ComTac IV, biegunowość NATO

XH001679543

MT16H044F-86 GN

Składany pałąk nagłowny

Comtac IV, Stereo, J11

XH001679550

MT16H044F-88 GN

Składany pałąk nagłowny

Akcesoria i części zamienne
Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

MT31E

Mikrofon typu „gęsia szyja”

UU001501863

MT90-02

Laryngofon (dynamiczny)

XL001644068

1079 SV

Pokrywa baterii

11003065544

M60/2

Osłona przed wiatrem
dla mikrofonów
kierunkowych

HY700
Miękkie nakładki

HTM045/2
Para słuchawek

HY700

Miękkie nakładki

XH001679584

Para słuchawek

XH001679600

PELTIP4-01

Wkładki Ultrafit, 50 par

XH001679618

PELTIP5-01

Wkładki Torque, 50 par

XH001679626

PELTIP4-01
Para wkładek Ultrafit

PELTIP4-01 w kombinacji z MT16H044F-** wkładki UltraFit
Częstotliwość (Hz)2

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)3

28,6

27,0

30,3

29,2

30,9

31,6

32,0

5,3

6,0

6,0

5,4

3,4

6,6

4,5

23,3

21,0

24,4

23,8

27,4

25,1

27,6

Zakładana ochrona (dB)5
Zgodnie z normą EN352-1:2002

SNR = 27dB, H = 26 dB, M = 25 dB, L = 23 dB

PELTIP5-01 w kombinacji z MT16H044F-** wkładki Torque
Częstotliwość (Hz)2

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)3

31,0

29,5

31,4

33,9

33,7

40,0

42,4

Odchylenie standardowe (dB)4

4,9

4,6

5,2

5,5

3,6

2,5

3,4

Zakładana ochrona (dB)5

26,1

24,9

26,3

28,4

30,1

37,4

38,9

Zgodnie z normą EN352-1:2002

M60/2
Osłona przed
wiatrem dla mikrofonów kierunkowych

XH001652532

HTM045/2

Odchylenie standardowe (dB)4

MT31/1		
Mikrofon typu „gęsia szyja”

SNR = 32 dB, H = 32 dB, M = 29 dB, L = 27 dB

PELTIP5-01		
Para wkładek Torque

MT90-02		
Laryngofon (dynamiczny)

1079 SV		
Pokrywa baterii

Rozwiązania
z serii Tactical
Asortyment produktów Peltor™ Tactical obejmuje urządzenia dla osób narażonych na hałas impulsowy.
Produkty z grupy Peltor™ Tactical chronią przed szkodliwym hałasem, a jednocześnie przepuszczają,
a nawet wzmacniają, dźwięki z otoczenia.

Produkty 3M™ PELTOR™ Seria SportTac™

3M™ Peltor™ SportTac™

Elektroniczny ochronnik słuchu o regulowanym tłumieniu
ŔŔ Opracowany specjalnie dla myśliwych i strzelców sportowych
ŔŔ Płynnie działająca funkcja regulowanego tłumienia,
eliminująca efekt wycięcia
ŔŔ Wymienne nakładki umożliwiają łatwą zmianę koloru
ŔŔ Wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania
ŔŔ Składany pałąk dla ułatwienia przechowywania
ŔŔ Nie nadaje się do użytku w sytuacjach bojowych
ŔŔ Nie pasuje pod hełm balistyczny

Tylko do ćwiczeń strzeleckich
MT16H210F-478-GN

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

Myśliwskie nakładki w kolorze pomarańczowym w komplecie

XH001650049

MT16H210F-478-GN

Składany pałąk nagłowny

Strzeleckie nakładki w kolorze czarnym w komplecie

XH001650056

MT16H210F-478-RD

Składany pałąk nagłowny

MT16H210F-478-GN
Częstotliwość (Hz)2

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)3

12,1

17,9

27

26,8

30,5

38,3

36,4

Odchylenie standardowe (dB)4

4,3

3,1

3,8

3,0

3,0

3,7

5,4

Zakładana ochrona (dB)5

7,8

14,8

23,2

23,8

27,5

34,6

31

Zgodnie z normą EN352-1:2002

SNR = 26 dB, H = 29 dB, M = 23 dB, L = 16 dB

3M™ Peltor™ WS SportTac™

Elektroniczny ochronnik słuchu o regulowanym tłumieniu
z technologią Bluetooth®
Ochronnik słuchu Peltor™ WS SportTac™ daje Ci możliwość
decydowania o tym, co słyszysz, a czego nie słyszysz. Możesz
z łatwością regulować natężenie otaczających Cię dźwięków,
odfiltrować niepożądane częstotliwości, a przy tym nadal mieć ochronę
przed szkodliwym hałasem w czasie strzału. Wbudowana technologia
Bluetooth® pozwala na bezprzewodowe połączenie z telefonem
komórkowym lub innym urządzeniem komunikacyjnym, co umożliwia
natychmiastową i dyskretną komunikację.

Tylko do ćwiczeń strzeleckich
Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

WS SportTac, Zielone

XH001676184

MT16H21FWS5E-584GN

Składany pałąk nagłowny

MT16H21FWS5E-584GN
Częstotliwość (Hz)2

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)3

15,1

11,1

18,2

27,0

23,8

33,4

37,7

38,8

Odchylenie standardowe (dB)4

3,8

2,6

2,3

2,2

2,1

3,6

2,2

3,3

Zakładana ochrona (dB)5

11,4

8,5

15,9

24,8

21,7

29,8

35,5

35,5

Zgodnie z normą EN352-1:2002

SNR = 26 dB, H = 29 dB, M = 23 dB, L = 17 dB

3M™ Peltor™ Tactical™ XP

Elektroniczny ochronnik słuchu o regulowanym tłumieniu
ŔŔ F
 unkcja regulowanego tłumienia umożliwiająca odsłuch dźwięków z otoczenia
ŔŔ Elektroniczny system komunikatów głosowych dotyczących wyboru opcji menu
ŔŔ Wyposażony w następujące funkcje: poziom głośności dla funkcji regulowanego tłumienia,
balans, regulowany czas zaniku, korektor dźwięku, poziom głośności dla sygnału
zewnętrznego oraz tryb sygnału zewnętrznego
ŔŔ Dużo przestrzeni dla uszu
ŔŔ Funkcja zapisu ostatnich ustawień po wyłączeniu urządzenia
ŔŔ Automatyczne wyłączenie w przypadku, gdy przez dwie godziny użytkownik
nie użyje żadnej funkcji
ŔŔ Sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie baterii (przed wyłączeniem)
ŔŔ Wejście audio umożliwiające podłączenie zewnętrznego urządzenia radiowego
ŔŔ Dostępny jako headset
MT1H7F2

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

Tactical XP, Standard

XH001650064

MT1H7F2

Składany pałąk nagłowny

Tactical XP, Headset J11

XH001660717

MT1H7F2-07

Składany pałąk nagłowny

MT1H7F2
Częstotliwość (Hz)2

125

250

500

1000

2000

4000

Średnie tłumienie (dB)3

13,8

21,5

30,9

36,6

35,9

35,5

39

1,8

0,9

1,3

1,5

5,5

3,1

2,3

20,6

29,6

35,1

30,4

32,4

36,7

Odchylenie standardowe (dB)4
Zakładana ochrona (dB)5
Zgodnie z normą EN352-1:2002

12,0

8000

SNR = 31 dB, H = 32 dB, M = 29 dB, L = 20 dB

3M™ Peltor™ ProTac™ Hunter

Aktywny ochronnik słuchu o regulowanym tłumieniu
ŔŔ Dzięki unikalnej konstrukcji czasz tłumiących elektronika została zabezpieczona przed
negatywnym oddziaływaniem potu
ŔŔ Duże, przyjazne dla użytkownika przyciski do regulacji poziomu głośności, włączania i
wyłączania ochronników
ŔŔ Zewnętrzne wejście umożliwia połączenie ochronników z telefonem komórkowym,
radiotelefonem bądź innym urządzeniem zewnętrznym (do 82 dB).
ŔŔ Elastyczny pałąk ze stali nierdzewnej gwarantuje równomierne rozłożenie siły docisku czasz
tłumiących.
ŔŔ Żywotność baterii - 100 godzin. Po 4 godzinach nieużywania ochronniki wyłączają się
automatycznie, pomagając oszczędzać baterie. Gdy poziom baterii jest niski, informuje o tym
komunikat głosowy.
ŔŔ Wymienne wkładki tłumiące i poduszki uszczelniające (zestaw higieniczny)
ŔŔ Mikrofon wielokierunkowy - możliwość ustawienia na jednym z pięciu dostępnych poziomów.

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

Ochronniki 3M™ Peltor™ ProTac™ Hunter, zielone, nagłowne

MT13H222A

UU004690648

Pałąk nagłowny

Aktywne wkładki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™

Wkładki taktyczne 3M™ PELTOR™ TEP-100

Elektroniczny ochronnik słuchu o regulowanym tłumieniu
Wkładki taktyczne 3M™ PELTOR™ TEP-100 służą do ochrony słuchu,
zapewnienia świadomości sytuacyjnej oraz komunikacji z otoczeniem.
Są małe i lekkie, zasilane z akumulatora wielokrotnego ładowania,
stworzone do działań taktycznych a także wykorzystywane w pracach
inżynieryjnych i konserwacyjnych.
Komunikacja
Dzięki funkcji regulowanego tłumienia zapewniają one ochronę słuchu
przed niebezpiecznymi poziomami dźwięków, a jednocześnie ułatwiają
komunikację w cichym otoczeniu. Ochrona słuchu i zwiększenie
świadomości sytuacyjnej przyczyniają się też do podniesienia
bezpieczeństwa i efektywności realizowanych działań.
Kompatybilność
Wkładki taktyczne 3M™ PELTOR™ TEP-100 są w pełni kompatybilne
z większością produkowanego przez 3M™ sprzętu ochrony osobistej,
takiego jak hełmy, maski czy przyłbice.
Wygoda
Dzięki niewielkim wymiarom i lekkości, wkładki są niezwykle wygodne
i zapewniają użytkownikom pełny komfort podczas korzystania z tego
sprzętu.

Headset 3M™ PELTOR™ OraTac 		
Headset douszny o regulowanym tłumieniu

Headset 3M™ PELTOR™ OraTac jest zestawem dwóch wkładek dousznych. Po
podłączeniu do radiotelefonu zapewnia doskonałą i niezawodną komunikację
dwukierunkową zachowując jednocześnie funkcję regulowanego tłumienia (działanie
podobne do zachowania świadomości sytuacyjnej).
Wkładki chronią przed nadmiernym poziomem hałasu w różnego rodzaju
środowiskach, a w szczególności przed hałasem impulsowym. System OraTac składa
się z dousznych wkładek z adapterem PTT i kabla z szybkozłączką. Kabel można
podłączać do indywidualnych radiotelefonów, a w razie zakupu nowego urządzenia –
bez problemu wymienić na inny.
ŔŔ Ochrona słuchu
ŔŔ Funkcja regulowanego tłumienia zapewniająca utrzymanie świadomości sytuacyjnej
ŔŔ Niewielka waga i zwarta konstrukcja
ŔŔ Mikrofon douszny eliminujący konieczność użycia mikrofonu na wysięgniku
ŔŔ Szybkozłączka radiowa

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

Headset douszny

XH001679295

MT10FL10

Headset douszny

W celu uzyskania dalszych informacji o dostępnych radiowych kablach połączeniowych prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 3M.

Adaptery i kable
Wytrzymałe, wodoodporne adaptery z wbudowanym przyciskiem PTT do podłączania zestawów
słuchawkowych Peltor™ do urządzeń do komunikacji radiowej i telefonów komórkowych. Oferujemy również
adaptery EX z certyfikatem ATEX do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Adaptery i kable

Adapter 3M™ PELTOR™

FL5000 z pojedynczym przyciskiem PTT
Nowy adapter Peltor™ z serii FL5000 to produkt o małych
rozmiarach, wytrzymały i łatwy w obsłudze. Został zaprojektowany
specjalnie do użytku w trudnych warunkach. Przycisk PTT jest
zawsze pod ręką: łatwo do niego sięgnąć zarówno od prawej, jak i od
lewej strony. Można go bez problemu użyć nawet w grubych
rękawicach. Adapter, a w szczególności złącze, zaprojektowano tak,
aby chronić podzespoły elektroniczne przed wilgocią. Gniazdo typu
jack oraz odciążenie naprężenia przetestowano i zatwierdzono dla
min. 100 000 podłączeń. Tylna część adaptera wyposażona jest w
wytrzymały uchwyt obracający się w zakresie 360°
i pozwalający na bezpieczne zamocowanie na odzieży.

FL5000

Adapter 3M™ PELTOR™

FL4000 z pojedynczym przyciskiem PTT
Adapter Peltor™ z serii FL4000 jest urządzeniem o małych
rozmiarach, wytrzymałym i łatwym w obsłudze, specjalnie
zaprojektowanym do użytku w trudnych warunkach. Przycisk PTT
jest zawsze pod ręką: łatwo do niego sięgnąć zarówno od prawej,
jak i od lewej strony. Można go bez problemu użyć nawet w grubych
rękawicach. Adapter, a w szczególności złącze, zaprojektowano tak,
aby chronić podzespoły elektroniczne przed wilgocią. Gniazdo
typu jack oraz końcówkę kabla przetestowano i zatwierdzono dla
min. 100 000 podłączeń. Tylna część adaptera wyposażona jest w
wytrzymały uchwyt, mogący obracać się o 360°, pozwalający na
bezpieczne zamocowanie na odzieży.

FL4000

Adapter 3M™ PELTOR™

FL5000 z podwójnym przyciskiem PTT
Specjalne adaptery do specjalnych potrzeb. Adapter
umożliwia jednoczesne połączenie dwóch urządzeń
radiowych. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru
rodzaju złącza.

FL5600

FL5700

Adaptery i kable

Adaptery standardowe
Urządzenie do komunikacji radiowej

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

ICOM IC, Alan, Zodiac (złącze proste), Yaesu, Alinco

XH001650999

FL5010

Motorola GP900, HT1000, MT2000

XH001651914

FL5018

Motorola GP340, GP320

XH001651005

FL5030

ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (złącze kątowe)

XH001651013

FL5034

Kenwood TK3101, Funkey

XH001651021

FL5035

Nokia TETRA THR880/ EADS TETRA THR880i

XH001654249

FL5042

ICOM F31/F41 F51/F61

XH001654256

FL5044

Sepura TETRA SRH3*00

na zamówienie

PPN: 15-0111

Sepura TETRA, typoszereg STP8000

XH001675269

FL50101

Motorola TETRA MTP850

XH001654306

FL5062

Motorola TETRA MTH800

na zamówienie

PPN: 15-0029

Motorola Mototrbo

XH001654314

FL5063

ICOM IC-A5

na zamówienie

PPN: 13-0236

ICOM IC-F34/F44

XH001654397

FL5064

Vertex VX 160 / 400

na zamówienie

PPN: 14-0059

Motorola GP344 / 388

XH001654413

FL5065

Vertex VX 820, 920

XH001654447

FL5043

Cassidian EADS THR9

UU001631637

FL40142

Motorola GP340, GP320

UU001512910

FL4030

Motorola Mototrbo

UU001512936

FL4063

Osłona do FL50**, FL55**, FL56**

XH001652946

TKD5502/1

FL5000

FL4000

TKD5502/1

Adaptery do wojskowych urządzeń radiowych,
biegunowość „Peltor”
Urządzenie do komunikacji radiowej

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Adapter do MBITR 2M, AN/PRC-148

XH001654223

FL5040

Adapter do Thales PR4G

XH001654272

FL5052

Adapter do RA145, RA146, RA180 (dla Szwecji)

XH001654140

FL5025

Adaptery do wojskowych urządzeń radiowych,
biegunowość „NATO”
Urządzenie do komunikacji radiowej

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Adapter do MBITR 2M, AN/PRC-148

XH001665120

FL5040-07

Adapter do Motorola GP340

XH001678214

FL5030-02

Adapter do Harris 7800

XH001678388

FL5601-100

Adapter do MBITR 2M, AN/PRC-148

UU003086483

FL4040-02

W celu uzyskania dalszych informacji o adapterach do wojskowych urządzeń radiowych prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 3M.

Headset stereo i adaptery do wojskowych urządzeń
radiowych
Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Headset stereo, J11, z mikrofonem MT7N (tylko do adapterów FL5501 i FL5701)

XH001680897

MT20H682FB-88

Podwójny adapter do MBITR 2M, AN/PRC-148 (tylko do headseta MT20H682FB-88)

Na zamówienie

FL5501

Podwójny adapter do MBITR 2M, AN/PRC-148 (tylko do headseta MT20H682FB-88)

XH001673611

FL5701

3M potwierdza prawa odnośnych właścicieli znaków towarowych do użytych wyżej znaków towarowych.
W celu uzyskania dalszych informacji o adapterach do wojskowych urządzeń radiowych prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu wojskowego 3M.

HYM1000

M42/1

MT7N

HY79
NSN: 5965-66-146-0146

FL6AB
NSN: 5995-25-148-1859

M60/2
MT31E/1 Krótki kabel
MT31E Długi kabel do headseta nakarkowego

MT90-02 Mikrofon dynamiczny
MT90-06 Mikrofon pojemnościowy

M995

FL6AC		
NSN: 5995-25-148-9238

MT90H044

Interkom 3M™ Peltor™ do użytku w pojazdach
T8034A

ŔŔ Interkom Peltor do użytku w pojazdach zaprojektowany na podstawie
systemu używanego we wzmacniaczach rajdowych 3M™ Peltor™
ŔŔ System przeznaczony jest do użytku w pojazdach lądowych i wodnych;
łączy w sobie możliwość pełnej komunikacji dwukierunkowej z możliwością podłączenia do
przenośnej stacji bazowej/urządzeń do komunikacji radiowej
ŔŔ System interkomu jest wyposażony w metalową obudowę odporną na wilgoć
i uderzenia (IP65)
ŔŔ Jednostka współpracuje z przewodami zasilania, zestawami słuchawkowymi, funkcją PTT
oraz stacjami przenośnymi

T8034A

Przykładowy schemat połączeń

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Maks. 4 użytkowników, zasilanie 12V

XH001662374

T8034A

Headset ze złączem J47(MT7H79A-T5086G)

Na zamówienie

PPN:

Headset lotniczy, kabel 2 m z VK01 i złączem J47
(MT51H79F-T5086P)

Na zamówienie

PPN:

Plastikowe pudełko na 1 headseta, kabel 5 m, J47C

Na zamówienie

PPN: 14-0022

Aluminiowe pudełko na 1 headseta, kabel 5 m,
J47C

Na zamówienie

PPN:14-0043

Plastykowe pudełko na 3 headsety, kabel 5 m,
J47C

Na zamówienie

PPN:03-0108

Przycisk PTT z kablem 2 m

XH001662770

TAO07

Adapter FL 500 do złącza Peltor J11 do interkomu
zamontowanego w pojeździe

XH001654330

FL50-T9081

Adapter FL 400 do złącza Peltor J11 do interkomu
zamontowanego w pojeździe

Na zamówienie

PPN: 14-0090

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się
z serwisem technicznym 3M™ w Värnamo.

Produkty 3M™ PELTOR™ Seria LiteCom™

3M™ PELTOR™ LiteCom Plus
Headset z wbudowanym radiotelefonem
ŔŔ Dostępny w dwóch wersjach: z 8 kanałami w paśmie PMR 446 MHz lub
z 69 kanałami w paśmie LPD 433 MHz (może być wymagana licencja
użytkownika)
ŔŔ Dzięki 38 podkanałom w kanałach PMR kilka grup użytkowników może
się komunikować na tym samym kanale, nie słysząc innych grup
ŔŔ Wbudowana funkcja regulowanego tłumienia zapewnia słyszalność
dźwięków otoczenia (sygnałów ostrzegawczych, dźwięków maszyn,
rozmów itd.), podczas gdy nagłe impulsy dźwiękowe o szkodliwym
natężeniu są natychmiast tłumione
ŔŔ Głosowe menu informujące o ustawieniach urządzenia
ŔŔ Osobny przycisk PPT dla wejścia zewnętrznego, do którego można
podłączyć telefon komórkowy, radio lub inne źródło dźwięku
ŔŔ W celu oszczędzania baterii zestaw wyłącza się automatycznie, gdy nie
jest używany

MT7H7A4410-EU

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

LiteCom Plus, PMR 446

XH001680467

MT7H7A4410-EU

Pałąk nagłowny

LiteCom Plus, LPD 433

XH001680491

MT7H7A4310-EU

Pałąk nagłowny

MT7H7A4410-EU, MT7H7A4310-EU
Częstotliwość (Hz)2

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)3

21,2

20,2

26,7

35,0

37,4

35,7

40,4

38,9

Odchylenie standardowe (dB)4

4,1

3,1

3,1

2,6

2,1

3,0

2,9

2,1

Zakładana ochrona (dB)5

17,1

17,1

23,6

32,4

33,3

32,7

37,5

36,8

SNR = 34 dB, H = 35 dB, M = 32 dB, L = 25 dB

3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom

Headset z wbudowanym radiotelefonem i modułem Bluetooth®
Rozwiązania z serii 3M™ Peltor™ LiteCom™ są konstrukcją łączącą
wysokotłumiące ochronniki słuchu z wbudowanym integralnym
radiotelefonem. Model WS został dodatkowo wyposażony w moduł
Bluetooth, dzięki któremu możliwe jest połączenie zestawu z telefonem
komórkowym lub innym urządzeniem audio (wyposażonym w moduł
Bluetooth®). Zewnętrzne stereofoniczne mikrofony dookólne wychwytują
dźwięki otoczenia, które są następnie odtwarzane wewnątrz czasz, podczas
gdy szkodliwe dźwięki impulsowe są automatycznie wyciszane w celu
zapewnienia najskuteczniejszej ochrony słuchu.
W skład systemu wchodzą:
Headset 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom
Akumulator wielokrotnego ładowania wraz z zasilaczem
Baterie alkaliczne
Zestaw higieniczny
Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

WS LiteCom™, PMR 446 MHz

XH001677026

MT53H7A4410WS5

Pałąk nagłowny

MT53H7A4410WS5
Częstotliwość (Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)

18,3

14,7

23,4

30,7

34,6

34,5

36,9

37,3

Odchylenie standardowe (dB)

5,0

3,9

4,6

3,2

3,4

3,1

2,7

4,2

APV (84%)*

13,3

10,8

18,8

27,4

31,2

31,4

34,2

33,1

* Zakładana ochrona (dB)

SNR = 30 dB, H = 33 dB, M = 27 dB, L = 19 dB

Produkty 3M™ PELTOR™ Seria LiteCom™

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP™
Headset z modułem Bluetooth®
Headset 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP zapewnia aktywną ochronę słuchu i został wyposażony
w moduł Bluetooth®. Dzięki niemu użytkownik może bez użycia rąk odbierać połączenia
przychodzące z telefonów DECT lub telefonów komórkowych. Funkcja regulowanego tłumienia
pozwala słuchać dźwięków dobiegających z otoczenia i prowadzić rozmowy z kolegami,
a jednocześnie chroni użytkownika przed niebezpiecznymi poziomami hałasu.
ŔŔ DSP (cyfrowa redukcja szumów)
ŔŔ Strumieniowa transmisja dźwięku stereo z użyciem profilu Bluetooth® A2DP
ŔŔ Zaawansowany system VOX (transmisja aktywowana głosem)
Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Mocowanie

WS ProTac XP, pałąk nagłowny

XH001680012

MT15H7AWS5

Pałąk nagłowny

WS ProTac XP, mocowanie nahełmowe

XH001680004

MT15H7P3EWS5

Mocowanie nahełmowe

WS ProTac XP, pałąk nakarkowy

XH001680335

MT15H7BWS5

Pałąk nakarkowy

MT15H7AWS5**
Częstotliwość (Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)

19,2

17,4

24,0

31,9

34,4

35,1

37,0

35,1

Odchylenie standardowe (dB)

4,0

2,8

2,9

3,0

2,6

4,3

4,0

3,2

APV (84%)*

15,2

14,5

21,1

28,9

31,9

30,8

33,1

32,0

SNR = 31 dB, H = 32 dB, M = 29 dB, L = 22 dB

* Zakładana ochrona (dB)

MT15H7P3EWS5**
Częstotliwość (Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)

17,2

18,6

23,2

30,8

35,4

35,5

37,0

34,2

Odchylenie standardowe (dB)

3,8

2,7

2,7

4,4

2,5

4,2

3,2

3,7

APV (84%)*

13,4

15,9

20,4

26,3

32,9

31,2

33,8

30,5

SNR = 31 dB, H = 32 dB, M = 29 dB, L = 22 dB

* Zakładana ochrona (dB)

MT15H7BWS5**
Częstotliwość (Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)

17,0

15,6

21,8

30,8

32,7

33,6

36,4

34,9

Odchylenie standardowe (dB)

3,8

3,8

3,5

2,9

2,9

2,5

3,3

2,4

APV (84%)*

13,2

11,8

18,2

27,9

29,8

31,1

33,1

32,4

* Zakładana ochrona (dB)

SNR = 30 dB, H = 32 dB, M = 27 dB, L = 19 dB

Headset 3M™ PELTOR™ WS™
Adapter bezprzewodowy z technologią Bluetooth®
Przemysłowy adapter 3M™ PELTOR™ WS™ wyposażono w moduł Bluetooth®, umożliwiający
całkowicie bezprzewodowe połączenie radiotelefonu z headsetami serii PELTOR WS. W wypadku
korzystania z headsetów PELTOR WS XP lub WS ProTac XP dostępne są dodatkowo funkcje VOX i
DSP, zapewniające doskonałą jakość dźwięku i niezakłóconą komunikację.
Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Adapter WS5 Flex

XH001680327

FL6077-WS5

Adapter WS5 do radiotelefonu przewoźnego Motorola GM350

XH001680285

FL6060-WS5

Zastosowanie
Adapter przemysłowy PELTOR™ WS™ może być wykorzystywany do podłączenia
radiotelefonu z headsetami serii PELTOR WS. Jest przeznaczony do pracy we
wszelkiego rodzaju środowiskach niezagrożonych wybuchem.
W celu uzyskania dalszych informacji o dostępnych radiowych kablach połączeniowych prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 3M.

FL6077-WS5

FL6060-WS5

Hełmy
Hełmy balistyczne o znacznie mniejszym ciężarze, spełniające
rygorystyczne wymagania balistyczne i dotyczące fragmentacji.

Hełmy balistyczne

Hełm 3M™ Ultra light Weight
Ballistic Bump (ULW-BBH)

Kontrolowane przez
Departament Handlu USA

Hełmy 3M™ Ultra Light Weight Ballistic Bump (ULW-BBH) zapewniają wyjątkową
ochronę głowy. Są pierwszymi uniwersalnymi konstrukcjami tego rodzaju,
spełniającymi wymagania wojsk spadochronowych, a także chroniącymi żołnierza
przed uderzeniem pociskiem, odłamkiem lub innym przedmiotem. Połączenie
zaawansowanych materiałów z wyjątkową technologią produkcji 3M pozwoliło
stworzyć hełm znacznie lżejszy niż najbliższy mu odpowiednik, a zarazem
mogący wytrzymać uderzenie pocisku, odłamka lub tępego przedmiotu. Hełmy
są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach i można je wyposażać w różne,
opcjonalne akcesoria, umożliwiające realizację różnorodnych zadań.

Hełm 3M™ Combat High Cut Ballistic
Hełmy 3M™ Combat High Cut Ballistic, o wielkości podobnej do amerykańskiego
hełmu wojskowego ACH, są lżejsze, ale równocześnie zapewniają skuteczną
ochronę przed pociskami i odłamkami. Wyróżniają się wyżej poprowadzoną linią
boczną czerepu, dzięki czemu użytkownik tego hełmu lepiej widzi i słyszy niż
w wypadku korzystania z modelu PASGT.
Linia karku gwarantuje maksymalną ochronę, a przy tym nie krępuje ruchów
podczas korzystania z większości kamizelek kuloodpornych z kołnierzami.
Wszystkie hełmy balistyczne 3M z wysoko wyciętymi bokami czerepu są dostępne
w różnych wielkościach i kolorach i mogą być wyposażone w różne, opcjonalne
akcesoria, umożliwiające realizację różnorodnych zadań.

Hełm 3M™ Combat Ballistic
Choć pod względem wymiarów bojowe hełmy balistyczne 3M™ są podobne
do modelu ACH używanego przez armię USA, to jednak dzięki temu, że są
zbudowane z kompozytu, składającego się z termoplastycznego tworzywa
aramidowego i włókna szklanego, są lżejsze, a jednocześnie zapewniają wysoką
skuteczność ochrony balistycznej. Ich konstrukcja zapewnia żołnierzowi
optymalne widzenie i słyszenie, a linia karku jest poprowadzona w sposób
zapewniający swobodę ruchów podczas korzystania z większości kamizelek
kuloodpornych z kołnierzami. Hełm jest wykończony tłoczoną gumą neoprenową
i zabezpieczony matową, przeciwodblaskową i odporną na zadrapania farbą.

Kontrola eksportu. Powyższe produkty Ceradyne mogą być wyrobami podlegającymi kontroli obrotu w rozumieniu stosownych, obowiązujących w USA przepisów i rozporządzeń o kontroli
eksportu, w szczególności ITAR (U.S. International Traffic in Arms Regulations / Międzynarodowe Przepisy w Zakresie Obrotu Bronią) i EAR (Export Administration Regulations / amerykańskie
przepisy eksportowe). Tego rodzaju przepisy i rozporządzenia mogą, między innymi, zakazywać eksportu i/lub reekesportu kontrolowanych produktów do niektórych lub wszystkich miejsc
leżących poza Stanami Zjednoczonymi bez uprzedniego uzyskania pozwolenie eksportowego od Rządu Stanów Zjednoczonych, udostępniania danych technicznych i usług objętych kontrolą
eksportu wszelkim osobom niebędącym obywatelami USA lub niemającym stałego miejsca pobytu w USA, utrzymywania stosunków z rządem USA, Organizacją Narodów Zjednoczonych
i innymi „Stronami Podlegającymi Ograniczeniom”, oraz działań polegających na rozprzestrzenianiu broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, gromadzeniu/używaniu broni rakietowej lub
wykorzystywaniu rakiet bądź bezzałogowych statków powietrznych. Ceradyne i nabywcy bądź potencjalni nabywcy produktów Ceradyne są zobowiązani do przestrzegania wszelkich
obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących kontroli eksportu, które mogą nakładać obowiązek uzyskania i utrzymania stosownych pozwoleń lub licencji eksportowych, a także
przyjmują do wiadomości, że nie można zagwarantować, iż dana osoba uzyska lub utrzyma takie pozwolenie lub licencję. Na zarejestrowanym eksporterze spoczywa wyłączny obowiązek
ustalenia, czy eksport lub późniejszy reeksport produktów Ceradyne wymaga uzyskania pozwolenia eksportowego. Wyraźnym warunkiem sprzedania lub udostępnienia przez Ceradyne jej
produktów jest wyrażenie przez klienta zgody na przestrzeganie wszystkich odnośnych praw i rozporządzeń regulujących kwestie obrotu towarami.

W celu uzyskania dalszych informacji o hełmach prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 3M.

Rozwiązania z zakresu
ochrony wzroku
Wszystkie okulary zaprezentowane w niniejszym katalogu
zaprojektowano specjalnie na potrzeby wojska i policji oraz
przetestowano pod kątem zgodności z normą STANAG 2920 w zakresie
wytrzymałości na uderzenia o dużej energii (brak certyfikatu QPL/QML).

Okulary ochronne 3M™ Maxim Ballistic TacPack

3M™ Maxim Ballistic TacPack

FUTERAŁ I WORECZEK
ŔŔ Sztywny futerał zapinany na zamek, z pętlą na pasek 40 mm i klamrą
zatrzaskową z tworzywa sztucznego
ŔŔ Miejsce na okulary, 2 pary szkieł wymiennych, 1 elastyczny pałąk na
głowę i 1 woreczek z mikrofibry
ŔŔ Miękki, czarny woreczek z mikrofibry nadający się do czyszczenia
szkieł

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Maxim Ballistic TacPack

DE272933560

13204-99999M

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
ŔŔ 1 x sztywny futerał ochronny z wygrawerowanym logo Peltor
ŔŔ 1 x czarny woreczek z mikrofibry
ŔŔ 1 x okulary z przezroczystymi szkłami odpornymi na zaparowanie
i prostymi zausznikami
ŔŔ 1 x wymienny, elastyczny, czarny pałąk na głowę
ŔŔ 1 x szkła bursztynowe, wymienne, odporne na zaparowanie
ŔŔ 1 x szkła ciemnoszare, wymienne, odporne na zaparowanie

ATESTY
ŔŔ EN166 (ochrona przed uderzeniami: FT)
ŔŔ STANAG 2920 (edycja 2), V50 pocisk A3/6723/6,
średnica 3,6 mm, V50 = 251 m/s

OKULARY
ŔŔ Oprawka z tworzywa sztucznego formowana w procesie DuoForm
ŔŔ Podwójnie wtryskiwana, miękka osłona brwi
ŔŔ Miękkie nakładki na noski okularów w uniwersalnym rozmiarze
ŔŔ Kanał wentylujący w górnej części
ŔŔ Krótkie i grube wymienne zauszniki, które zapewniają doskonałe
dopasowanie pod hełmem
ŔŔ Łatwa wymiana szkieł dzięki obrotowym i zdejmowanym
zausznikom
ŔŔ Szeroki, regulowany, elastyczny pasek zapewniający bezpieczne
mocowanie (zdejmowany)
SZKŁA
ŔŔ Poliwęglanowe, opatentowane szkła asferyczne (doskonała osłona
i perfekcyjne pole widzenia)
ŔŔ 1. klasa optyczna (brak zniekształceń)
ŔŔ Odporność zgodna z amerykańską normą wojskową V0 w zakresie
uderzeń o dużej energii (HVI); norma MIL-STD 662 – uderzenia
z prędkością 198 m/s
ŔŔ 100-procentowa filtracja promieni ultrafioletowych (zgodnie z
normą EN 170)
ŔŔ Odporność na uderzenia w skrajnych temperaturach (oznaczenie
FT)
ŔŔ Powłoka DX: odporna na zaparowanie i zarysowania, antystatyczna,
chroniąca przed środkami chemicznymi
ŔŔ Przezroczyste szkła do użytku w pomieszczeniach, VLT = 92%
ŔŔ Bursztynowe szkła do użytku w warunkach słabego oświetlenia
(w dni pochmurne), które zwiększają kontrast i jaskrawość
subiektywną, VLT = 94%
ŔŔ Ciemnoszare szkła do użytku na zewnątrz (w dni słoneczne),
VLT = 13%
ZASTOSOWANIA
ŔŔ Ochrona przed: uderzeniami, kurzem, wiatrem, słońcem
i promieniowaniem ultrafioletowym
ŔŔ Odpowiednie do skoków, walki wręcz, strzelania, wspinaczki,
szkoleń
ŔŔ Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz, w warunkach słabego
oświetlenia i w świetle słonecznym

Okulary ochronne 3M™ Sentinel TacPack

3M™ Sentinel TacPack

SZKŁA				
ŔŔ Wytrzymałe, odporne na zaparowanie i zarysowania szkła
poliwęglanowe
ŔŔ 1. klasa optyczna (brak zniekształceń) oraz ochrona przed
promieniowaniem ultrafioletowym
ŔŔ System maksymalnej odporności na uderzenia: szkieł nie można
usunąć z boku (wytrzymałość na uderzenia do 130 m/s)
ŔŔ Podwójne szkła zapewniające doskonałą ochronę oczodołu oraz
szeroki zakres widzenia ułatwiający celowanie
ŔŔ Przezroczyste szkła do użytku w pomieszczeniach, VLT = 92%
ŔŔ Bursztynowe szkła do użytku w warunkach słabego oświetlenia (w
dni pochmurne), które zwiększają kontrast i jaskrawość subiektywną,
VLT = 87%
ŔŔ Szare szkła do użytku na zewnątrz (w dni słoneczne), VLT = 16%
ŔŔ Odporność na uderzenia w skrajnych temperaturach (oznaczenie FT)
FUTERAŁ I WORECZEK				
ŔŔ Sztywny futerał zapinany na zamek, z pętlą na pasek 40 mm
i klamrą zatrzaskową z tworzywa sztucznego
ŔŔ Miejsce na gogle i 2 pary szkieł wymiennych
ŔŔ Miękki woreczek z mikrofibry nadający się do czyszczenia szkieł

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Sentinel TacPack

DE272934345

71510-00003M

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA				
ŔŔ 1 x futerał ochronny z wytłoczonym logo Peltor
ŔŔ 1 x czarny woreczek z mikrofibry
ŔŔ 1 x gogle z elastycznym paskiem
ŔŔ 1 x wygodna wkładka wentylująca
ŔŔ 1 x szkła bursztynowe, wymienne, odporne na zaparowanie
ŔŔ 1 x szkła szare, wymienne, odporne na zaparowanie		
ATESTY
ŔŔ EN166, zakres stosowania 3, stopień ochrony FT
ŔŔ STANAG 2920 (edycja 2), pocisk A3/6723/6, średnica 3,6 mm,
V50, 247 m/s

GOGLE
ŔŔ Czarna oprawka z nylonu o wysokiej odporności na uderzenia dla
zwiększenia trwałości (wyjątkowa odporność na uderzenia oraz
wysoką i niską temperaturę)
ŔŔ Specjalne, wygodne, zdejmowane uszczelki z pianki o wysokiej
odporności na wstrząsy oraz dobrych wynikach w teście palności
ANSI
ŔŔ Niski profil, zapewniający doskonałe dopasowanie pod hełmem
i wygodną obsługę broni
ŔŔ Specjalny system wentylujący w górnej i dolnej części gogli,
zaprojektowany, by uwalniać ciepło i zapobiegać parowaniu szkieł
ŔŔ Szeroki, regulowany, elastyczny pasek zapewniający bezpieczne
mocowanie
ŔŔ Dostępne także w wersji specjalnej z uszczelnieniami SRX

Zaawansowana inżynieria optyczna 3M
Siła okularów ochronnych 3M tkwi w zaawansowanej
inżynierii optycznej, uwzględniającej wygląd,
właściwości ochronne i komfort.
W świecie 3M najwyższa jakość to bezsporny fakt.
Technologia Premium Lens gwarantuje optymalne
właściwości optyczne oraz pełne pole widzenia.
Technologia Premium Lens zapewnia bezproblemowe
noszenie oraz zmniejsza uczucie zmęczenia oczu. Dzięki
wykorzystaniu zaawansowanych technik optycznych
eksperci firmy 3M opracowali opatentowane nowatorskie
szkła o właściwościach, których uzyskanie wydawało
się wielu optykom niemożliwe. Jako przykład można tu
wspomnieć opatentowane szkła asferyczne Maxim
o widoczności całkowicie pozbawionej zniekształceń
oraz 180-stopniowym polu widzenia (Pure Vision).

a jej jakość – monitorowana w celu zapewnienia
optymalnej wydajności.
Z punktu widzenia ochrony najwyższa jakość projektów
oferowanych przez 3M może wydawać się nieistotna.
Z drugiej jednak strony – jeśli okulary są atrakcyjne
i wygodne, służby mundurowe będą chętniej
je stosować. Konstrukcja 3M Premium Design
przyczyni się tym samym do poprawienia statystyk
dotyczących przypadków uszkodzeń oczu w warunkach
przemysłowych (600 dziennie). Możemy również
pochwalić się nominacją modelu Maxim do niemieckiej
nagrody w zakresie wzornictwa przemysłowego
(German Design Prize) za rok 2006. To pierwszy taki
przypadek w historii nagrody, gdy w prestiżowym gronie
nominowanych produktów znalazły się okulary ochronne.

Inną właściwością okularów 3M jest zastosowanie
najwyższej jakości technologii powlekania – Premium
Coating Technology, znajdującej swoje praktyczne
zastosowanie w opatentowanej powłoce 3M™ DX™.
Powłoka DX bazuje na unikalnej formule nadającej
produktom cztery podstawowe właściwości ochronne:
odporność na parowanie, odporność na ścieranie,
antystatyczność i odporność na działanie czynników
chemicznych. Powłoka DX jest nieustannie doskonalona,

Unikalne szkła asferyczne 3M

Pole widzenia 180°
Zniekształcenia 0%
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Ludzkie oko
ŔŔ Rogówka: Styka się bezpośrednio ze środowiskiem
zewnętrznym, odgrywa zasadniczą rolę w przekazywaniu
promieni świetlnych. Najbardziej wrażliwa na dotyk część
ciała.
ŔŔ Źrenica: Otwór w środku tęczówki (swoisty regulator
światła), działa jak przesłona aparatu fotograficznego.
Jej średnica zmienia się w zależności od natężenia
oświetlenia.
ŔŔ Soczewka: Reguluje ostrość dzięki mięśniom ciała
rzęskowego.
Z wiekiem sprawność mięśni maleje, co wpływa na
pogorszenie widzenia z bliska (presbyopia). Przezroczystość
soczewki może się zmniejszać w wyniku działania światła
podczerwonego i nadfioletu, co prowadzi do utraty
wzroku (zaćmy).
ŔŔ Siatkówka: Tu zbiegają się wszystkie promienie świetlne,
które są dalej przekazywane nerwem wzrokowym do
mózgu, gdzie powstaje obraz. Poparzone komórki
siatkówki giną bezpowrotnie, powodując nieodwracalną
utratę wzroku.

Mięsień prosty górny

Ciecz szklista
Naczynia
krwionośne

Ciecz wodnista

Kanał
wzrokowy

Źrenica
Rogówka
Tęczówka
Spojówka

Zagrożenia przemysłowe dla oczu:
ŔŔ Zagrożenia mechaniczne: pył, uderzenie,
cząstki ciał stałych.
ŔŔ Zagrożenia cieplne: gorące płyny, rozbryzgi
roztopionego materiału, płomienie.
ŔŔ Zagrożenia chemiczne i biologiczne:
rozbryzgi kwasów, rozpuszczalników,
zasad, zainfekowanej krwi.
ŔŔ Promieniowanie: nadfiolet,
podczerwień, światło widzialne, laser.
ŔŔ Elektryczność: bezpośredni kontakt
z prądem, łuk powstający podczas
zwarcia elektrycznego.

Nerw wzrokowy

Soczewka

Twardówka

Plamka żółta

Siatkówka
Mięsień
prosty dolny

Fakty na temat uszkodzeń oczu:
Każdego dnia ponad 600 osób na całym
świecie ulega urazom oczu tylko dlatego,
że nie korzystają ze sprzętu ochronnego.

UVC

UVB UVA

FIOLET

INDYGO

NIEBIESKI

WIDMO NADFIOLETOWE

ROGÓWKA

SZKŁO

SIATKÓWKA

ZIELONY

ŻÓŁTY

CZERWONY

WIDMO ŚWIATŁA WIDZIALNEGO

UVC
100 DO 280

UVB
280 DO 315

UVA
315 DO 380

ZAPALENIE
SPOJÓWEK,
CZĘŚCIOWA
ŚLEPOTA

ZAPALENIE
SPOJÓWEK,
CZĘŚCIOWA
ŚLEPOTA

ZAPALENIE
SPOJÓWEK,
CZĘŚCIOWA
ŚLEPOTA

ZAĆMA,
PRZEDWCZESNE
STARZENIE

ZAĆMA,
PRZEDWCZESNE

ŚWIATŁO NIEBIESKIE
380 DO 480

PODCZERWIEŃ BLISKA

2000 NM

PODCZERWIEŃ ŚREDNIA

WIDMO ŚWIATŁA NIEWIDZIALNEGO – PODCZERWIEŃ

ŚWIATŁO WIDZIALNE
380 DO 780

PODCZERWIEŃ
PODCZERWIEŃ BLISKA
ŚREDNIA
780 DO 1400
1400 DO 2000

ZAĆMA

STARZENIE
CZĘŚCIOWA
ŚLEPOTA, ŚWIETLNE
ZAPALENIE
SIATKÓWKI

1400 NM

780 NM

650 NM

600 NM

570 NM

500 NM

400 NM

380 NM

315 NM

280 NM

100 NM

Źródło: BLS.

PROBLEMY
Z WIDZENIEM

BARWNIKOWE
ZWYRODNIENIE
SIATKÓWKI,
ŚLEPOTA

ZAĆMA, CZĘŚCIOWA
ŚLEPOTA

Pasywna
ochrona słuchu
W programie ochrony słuchu wybór odpowiedniego
środka ochrony jest sprawą najwyższej wagi. Jeśli
zaoferujesz przedstawicielom służb mundurowych
tylko jeden wyrób, nie zadowolisz wszystkich.
Skończy się na tym, że część z nich wcale nie będzie
nosić ochronników. Możesz jednak porozmawiać z
pracownikami służb mundurowych i wspólnie z nimi
zadecydować o sposobie ochrony słuchu,
pozwalając im na przykład wybrać pomiędzy

wkładkami piankowymi, wkładkami na pałąku
i nausznikami przeciwhałasowymi. Wówczas liczba
osób przestrzegających przepisów na pewno się
zwiększy. Poczucie odpowiedzialności za własne
bezpieczeństwo oraz uczestnictwo w procesie
wyboru przyczynią się do rozpowszechnienia
środków ochrony.

Jednorazowe piankowe wkładki przeciwhałasowe
Wkładki przeciwhałasowe do samodzielnego formowania,
wykonane z rozszerzalnej pianki powoli odzyskującej swój kształt,
zapewniają najlepsze połączenie komfortu i ochrony większości
użytkowników. Jeden rozmiar pasuje do większości uszu. Po włożeniu
do ucha wkładki piankowe rozszerzają się, wygodnie i bezpiecznie
dopasowując się do kształtu ucha. E-A-R™ oferuje szeroką gamę
wkładek przeciwhałasowych jednorazowego użytku, począwszy od
popularnych żółtych wkładek dousznych 3M™ E-A-R™ Classic™, aż
po wkładki o specjalnym kształcie, takie jak E-A-R™ Soft Grippers.

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku
Wkładki przeciwhałasowe na pałąku: łatwe w użytkowaniu,
niezwykle wygodne. W międzyczasie można nosić je na szyi.
Idealne do sporadycznego użytkowania. Tak łatwe do założenia
i wyjęcia, że nieprawidłowe założenie wymaga naprawdę znacznego
wysiłku. Możesz mieć pewność, że słuch pracowników służb
mundurowych jest odpowiednio chroniony. Większość modeli jest
dostępna z wymiennymi wkładkami tłumiącymi, co sprawia,
że produkt ten to oszczędny wybór.

Wkładki z uchwytami
Wkładki z uchwytami są tak łatwe w użyciu, że niemalże zakładają
się same. Nie trzeba ich formować. Wystarczy użyć miękkiego i
elastycznego uchwytu, aby wcisnąć wkładkę na miejsce i uzyskać
znakomitą ochronę. Ponieważ w trakcie zakładania wkładek nie dotyka
się pianki, wkładki te to jeden z najbardziej higienicznych produktów
dostępnych na rynku.
Daj szansę jednorazowym wkładkom 3M™ E-A-R™ Push-In™ lub
wypróbuj wkładki wielokrotnego użytku 3M™ E-A-R™ Express™.
Wstępnie formowane wkładki przeciwhałasowe wielokrotnego
użytku
Wstępnie formowane wkładki przeciwhałasowe wykonane są
z elastycznych materiałów i mają taki kształt, że są gotowe do włożenia
do ucha. Zwykle dostępne wraz ze sznurem zapobiegającym zgubieniu.
Wkładki wielokrotnego użytku to komfort, higiena i oszczędność.
W przypadku opatentowanych, wstępnie formowanych,
trójkołnierzowych wkładek dopasowanie rozmiaru nie jest konieczne.
Dostępna szeroka gama modeli i poziomów ochrony.

Pasywne nauszniki przeciwhałasowe
Pasywne nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ składają się
z czasz tłumiących i miękkich poduszek uszczelniających, które
szczelnie otaczają ucho, blokując hałas. Ten środek ochrony słuchu z
uwagi na swoją konstrukcję zapewnia łatwość użytkowania oraz dużą
widoczność, dzięki której łatwiej sprawdzić czy pracownicy stosują
środki ochrony słuchu. Dostępne są modele: nagłowne, nakarkowe,
nahełmowe i składane – praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie.

Pasywna ochrona słuchu

Nauszniki 3M™ PELTOR™ Bull’s Eye I I
Składane nauszniki przeciwhałasowe – model wojskowy

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ Peltor™ Bullseye I opracowano specjalnie na potrzeby stosowania
w wymagającym, hałaśliwym otoczeniu. Nauszniki zapewniają maksymalny poziom tłumienia nawet
w przypadku dźwięków o skrajnie niskich częstotliwościach. Pierścienie uszczelniające wypełnione
są unikalnym połączeniem płynu i pianki. W rezultacie otrzymujemy optymalne dopasowanie
przy niewielkim nacisku na ucho, a tym samym odpowiedni komfort nawet przy długotrwałym
użytkowaniu. Pierścienie uszczelniające mają kanały wentylujące pokryte miękką, odpowiednio
uformowaną i higieniczną folią.

H515FB-508-GN
Częstotliwość (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000
37,9

Średnie tłumienie (dB)

10,9

17,3

26,6

28,3

33,5

37,8

Odchylenie standardowe (dB)

3,2

2,5

2,2

2,7

2,6

2,0

2,6

Zakładana ochrona (dB)

7,7

14,8

24,4

25,6

30,9

35,7

35,3

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Bull’s Eye I

XH001658299

H515FB-516-GN

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Bull’s Eye III

XH001658562

H540A-441-GN

SNR = 27dB, H = 32 dB, M = 24 dB, L = 15 dB

Nauszniki 3M™ PELTOR™ Bull’s Eye III
Nauszniki przeciwhałasowe – model wojskowy

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ Peltor™ Bullseye III to wysokiej klasy ochronnik słuchu
opracowany specjalnie na potrzeby stosowania w wyjątkowo hałaśliwym otoczeniu. Ochrona
słuchu opiera się na technologii wykorzystującej podwójną obudowę minimalizującą rezonans
w obudowie uchwytu, a tym samym zapewniającą maksymalne tłumienie dźwięków o
wysokich częstotliwościach. Akustyczne połączenie pomiędzy przestrzenią wewnętrzną oraz
przestrzenią pomiędzy obudowami zapewnia z kolei maksymalne tłumienie dźwięków o niskich
częstotliwościach.

H515FB-508-GN
Częstotliwość (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)

17,4

24,7

34,7

41,4

39,3

47,5

42,6

Odchylenie standardowe (dB)

2,1

2,6

2,0

2,1

1,5

4,5

2,6

15,3

22,1

32,7

39,3

37,8

43,0

40,0

Zakładana ochrona (dB)

SNR = 27dB, H = 32 dB, M = 24 dB, L = 15 dB

Nauszniki 3M™ PELTOR™ – seria X
Nauszniki przeciwhałasowe

Przedstawiamy najnowsze nauszniki przeciwhałasowe z rodziny 3M™ PELTOR™. W serii X
wykorzystaliśmy naszą rozległą wiedzę o ochronie słuchu oraz najnowocześniejsze rozwiązania
techniczne, dzięki czemu powstały najlepsze w historii nauszniki przeciwhałasowe 3M PELTOR
bez układów elektronicznych.
ŔŔ Najtrwalsze nauszniki 3M™ PELTOR
ŔŔ Największy zakres ochrony w rodzinie nauszników 3M™ PELTOR™
ŔŔ Nowoczesne, zgrabne wzornictwo

X1

X2

X3

X4

X5

SNR* przy nausznikach noszonych na głowie

27 dB

31 dB

33 dB

33 dB

37 dB

SNR* przy nausznikach noszonych na hełmie

26 dB

30 dB

32 dB

32 dB

36 dB

* Z badań wynika, że u wielu użytkowników redukcja hałasu będzie mniejsza, niż wskazywana przez parametr SNR, co jest spowodowane różnymi czynnikami, w tym zróżnicowaniem
umiejętności dopasowania nauszników i motywacją użytkownika. Zaleca się, by dla lepszego oszacowania typowego poziomu ochrony w miejscu pracy wskaźnik SNR zmniejszyć o 50%.

Pasywna ochrona słuchu

3M™ E-A-R™ Classic™
Pasywny ochronnik słuchu

Pudełko do przechowywania
wkładek

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Classic, średnia

XA007701882

PP-01-002

SuperFit 36, duża

XA007707434

SF-01-003

2 pary Classic w czarnym pudełku

GT600003120

BX-01-010

Pudełko na wkładki, niebieskie

HC000609178

BI003

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Classic™ wykonane są z miękkiej,
pochłaniającej energię pianki polimerowej zapewniającej doskonałą
ochronę słuchu oraz całodzienny komfort noszenia. Idealne do
stosowania wszędzie tam, gdzie hałas stanowi problem – czy w pracy,
czy w wolnym czasie.
Małe wkładki douszne E-A-R™ Classic™ nadają się również dla
pracowników służb mundurowych, którzy chcieliby korzystać ze
wszystkich zalet E-A-R™ Classic™, a jednocześnie zwiększyć komfort
noszenia z uwagi na mniejsze przewody słuchowe.

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Classic™
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)

Częstotliwość (Hz)

22,3

23,3

24,6

26,9

27,4

34,1

41,6

40,4

Odchylenie standardowe (dB)

5,4

5,3

3,6

5,4

4,8

3,1

3,5

6,4

Zakładana ochrona (dB)

16,9

18,1

20,9

21,5

22,6

30,9

38,1

34,0

SN = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Combat Arms™
Pasywny ochronnik słuchu, jednostronny

Opis

Kod produktu 3M

Nr referencyjny

Kolor cielisty, z krótszą końcówką, duże op.

70071573037

370-1400

Wkładki o nieliniowej charakterystyce (ISL), zaprojektowane
specjalnie do użytku na polu walki, zapewniające utrzymanie orientacji
sytuacyjnej, a zarazem chroniące słuch przed głośnymi impulsami
hałasu pochodzącego z broni małokalibrowej i artylerii. Pomiary
subiektywnej skuteczności tłumienia hałasu ciągłego przeprowadzono
zgodnie z normą EN352-2:2000, skuteczność tłumienia szczytowej
wartości hałasu została oceniona i przedstawiona przez Laboratorium
Instytutu St. Louis z wykorzystaniem wewnętrznego protokołu badań
wojskowych. Pełne, szczegółowe informacje o pomiarach tłumienia
hałasu są przedstawione poniżej.
Wartości SNR i HML wynoszą: H = 20, M = 11, L = 6 SNR = 15
Przy natężeniu dźwięku 110dB wkładka ISL obniża szczytową wartość
hałasu o około 8 dB, przy czym wartość ta wzrasta do 25 dB przy
szczytowym ciśnieniu akustycznym 190 dB. Aby mieć pewność, że
szczytowe natężenie dźwięku efektywnie działające na ucho nie
przekroczy dopuszczalnego poziomu ekspozycji, tj. 140 dBC, zaleca
się, by stosowanie wkładek ograniczyć do otoczenia, w którym
maksymalny szczytowy poziom dźwięku wynosi 155 dBC.

Pasywny ochronnik słuchu E-A-R™ Combat Arms™, jednostronny

Tłumienie hałasu impulsowego

Częstotliwość (Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)

3,0

3,5

5,6

10,5

16,6

24,5

27,3

25,6

Poziom zewnętrznego hałasu
impulsowego (dB)

110

130

150

170

190

4,5

12,8

17,1

21,4

24,6

1,3

0,8

0,8

0,3

1,4

Odchylenie standardowe (dB)

3,5

3,3

2,8

1,7

3,5

2,7

2,8

3,3

Tłumienie hałasu impulsowego (dB)

Zakładana ochrona (dB)

-0,5

0,2

2,8

8,8

12,1

21,8

24,5

22,3

Standardowe odchylenie (dB)

SNR = 15 dB, H = 20 dB, M = 11 dB, L = 6 dB

Pasywna ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Combat Arms™ – 4.1
Ochronniki słuchu typu Hear-Through™

Wkładki wielokrotnego użytku 3M™ Combat Arms 4.1 zostały zaprojektowane aby chronić słuch przed
niebezpiecznym hałasem, zarówno stałym jak i impulsowym, takim jak huk wystrzału z broni palnej. We wkładce
znajduje się specjalny filtr akustyczny, przepuszczający dźwięki o mniejszym natężeniu przy względnie niewielkiej
redukcji hałasu, tak by użytkownik zachował większą orientację sytuacyjną, ale zarazem intensywniej tłumiący
szczytowe impulsy dźwiękowe, gdy poziom hałasu przekracza 100 dB. Jest to praca w trybie otwartym. Po
włączeniu trybu zamkniętego wkładka działa jak zwykła wkładka przeciwhałasowa, chroniąca słuch przed
hałasem zarówno ciągłym, jak i impulsowym.
Tryb otwarty włącza się poprzez naciśnięcie przełącznika dźwigienkowego z napisem „CAE”, a do włączenia
trybu zamkniętego służy przełącznik oznaczony jako „3M”.
Główne cechy:
ŔŔ Specjalnie zaprojektowany, miękki stabilizator pewnie przytrzymujący wkładkę w przewodzie słuchowym.
ŔŔ Zespół przełączający z opatentowanym filtrem mechanicznym do ochrony przed hałasem impulsowym.
ŔŔ Przełącznik dźwigienkowy z oznaczeniami „3M” i „CAE”, umożliwiający łatwe przełączanie między
trybem otwartym, a trybem zamkniętym.
ŔŔ Miękki i trwały materiał.
ŔŔ Trzy rozmiary, pozwalające optymalnie dobrać wkładkę do indywidualnych potrzeb.
ŔŔ Skuteczne tłumienie hałasu impulsowego – można stosować do 160 dB wartości szczytowej
ŔŔ Łatwe do utrzymania w czystości końcówki.
ŔŔ Dostarczane w trwałym etui z poręcznym metalowym łańcuszkiem.
ŔŔ Wszystkie trzy rozmiary standardowo wyposażone w miękki, poliestrowy sznurek.

Subiektywne tłumienie hałasu wg EN352-2:2002 w trybie zamkniętym
Częstotliwość (Hz)
Średnie tłumienie (dB)
Odchylenie standardowe (dB)
Zakładana ochrona (dB)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

28,3

27,9

26,8

28,3

27,2

31,5

33,0

39,2

5,8

4,3

4,4

3,4

4,0

4,4

2,3

4,9

22,5

23,6

22,4

24,9

23,2

27,1

30,7

34,3

SNR = 28 dB, H = 28 dB, M = 25 dB, L = 24 dB

Częstotliwość (Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Średnie tłumienie (dB)

5,7

5,8

7,9

10,1

17,3

23,9

23,3

28,3

Odchylenie standardowe (dB)

2,5

2,8

3,1

2,3

2,6

3,4

2,7

5,4

3,2

3,0

4,8

7,8

14,7

20,5

20,6

22,9

SNR = 16 dB, H = 20 dB, M = 12 dB, L = 7 dB

Kod produktu 3M

Combat Arms 4.1, mała (500 PR/CS)

70071655628

Combat Arms 4.1, średnia (500 PR/CS)

70071655636

Combat Arms 4.1, duża (500 PR/CS)

70071655644

Obniżenie poziomu hałasu szczytowego w trybie otwartym wg ustaleń
Laboratorium Instytutu Saint-Louis (ISL) (Francja)

Subiektywne tłumienie hałasu wg EN352-2:2002 w trybie otwartym

Zakładana ochrona (dB)

Opis

Poziom zewnętrznego hałasu
szczytowego (dB)

110

130

150

170

190

Tłumienie hałasu impulsowego (dB)

4,8

13,9

17,0

23,5

30,2

Standardowe odchylenie (dB)

1,8

0,4

0,5

0,6

0,7

Przekrój ucha
Przewodnictwo
dźwięków na
drodze kostnej

Kanały półkoliste
Małżowina

Zwykłe, nieuszkodzone ucho. Na obrazie z mikroskopu
elektronowego widać komórki słuchowe z delikatnymi
rzęskami poruszającymi się pod wpływem fal dźwiękowych.

Ucho środkowe
Ucho
wewnętrzne
Przewodnictwo
dźwięków
na drodze
powietrznej

Nerw słuchowy

Ślimak

Przewód
słuchowy

Kość
Błona
bębenkowa Kosteczki
słuchowe

Chrząstka
Okienko owalne
ze strzemiączkiem
Ucho zewnętrzne

Trąbka
Eustachiusza

Ucho uszkodzone przez hałas. Drobne rzęski były
regularnie narażane na hałas. W rezultacie rzęski
zostały uszkodzone i nastąpiła trwała utrata słuchu.

Ludzkie ucho przystosowane jest do odbierania naturalnych dźwięków. Wszystkie fantastyczne urządzenia i inne ludzkie wynalazki wytwarzają
całą gamę nienaturalnych dźwięków, do których nasze ucho nie jest przystosowane. Jeśli rzęski komórek słuchowych są regularnie narażane na
nadmierne dawki hałasu, ulegają zniszczeniu. Pozostałe rzęski są w stanie poradzić sobie jedynie z ułamkiem zwykłego przepływu informacji, co
prowadzi do trwałego uszkodzenia słuchu.

Masz tylko dwoje uszu
Słuch – jeden z pięciu zmysłów. Dwoje uszu, które mają starczyć na całe życie. Uszkodzonego ucha nie da się naprawić. Hałas w miejscu pracy
to najczęstsza przyczyna uszkodzenia słuchu. Ucho ludzkie jest w stanie znieść ograniczoną dzienną dawkę hałasu. Szkodliwość hałasu zależy od
czasu ekspozycji oraz poziomu dźwięku. Pięć minut nieostrożności w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy może skutkować uszkodzeniem słuchu na
resztę życia. Jedynym gwarantem ochrony jest noszenie ochronników słuchu przez cały czas. Większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, ale nadal
zachowuje się nierozważnie, postrzegając środki ochrony słuchu jako ciężkie, niewygodne lub nie nosząc ochronników dlatego, że nie słyszą, co
mówią do nich współpracownicy. Jak przekonać ludzi, by nosili ochronniki słuchu przez cały czas? Wystarczy sprawić, by były wygodne!

Pomiar natężenia hałasu
Firma 3M dysponuje szeroką gamą urządzeń pomiarowych, przeznaczonych
specjalnie dla sektora wojskowego, które umożliwiają dokładne określenie
natężenia hałasu. Hałas otoczenia może być mierzony za pomocą miernika poziomu
dźwięku, podczas gdy dozymetr służy do dokładniejszego pomiaru hałasu, na jaki
narażona jest konkretna osoba. Wszystkie programy poświęcone ochronie słuchu
zaczynają się od rzetelnego zrozumienia ryzyka, jakie niesie ze sobą ekspozycja na
hałas, aby następnie podjąć odpowiednie kroki w celu minimalizacji tego ryzyka
i zapewnienia odpowiedniej ochrony.

Dlaczego sprzęt chroniący słuch należy nosić przez
cały czas narażenia na działanie hałasu?

Stosowanie przez
100% czasu

Zapewnia najwyższą ochronę
słuchu.

Stosowanie przez
99% czasu

Wystarczy pięć minut beztroski
dziennie, by poważnie wzrosło ryzyko
uszkodzenia słuchu.

Stosowanie przez
90% czasu

Ochrona słuchu jest radykalnie
osłabiona.

Bezpieczeństwo
Efektywną ochronę słuchu możemy uzyskać tylko i wyłącznie w przypadku użytkowania ochronników słuchu przez 100% czasu narażenia na
działanie hałasu. Ściągnięcie nauszników nawet na chwilę drastycznie zmniejsza ich skuteczność i znacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia słuchu.
Zewnętrzne mikrofony do odsłuchu dźwięków otoczenia w headsetach 3M™ PELTOR™ zachęcają do dłuższego stosowania, ponieważ noszący je
użytkownicy czują się mniej odizolowani od otoczenia a dodatkowo mają możliwość łatwiejszego komunikowania się z innymi.

Łatwo uszkodzić – łatwo ochronić

Upadająca szpilka

Cichy szept

Próg słyszalności

Rozmowa

Koszenie trawy

Nitowanie

Startujący

Próg bólu

Codzienne narażenie powoduje niewielki ubytek
słuchu.Zalecane użycie ochronników słuchu.
Codzienne narażenie powoduje umiarkowany
lub poważny ubytek słuchu. Wymagane użycie
ochronników słuchu.

Krótkie narażenie może spowodować
trwałą utratę słuchu.
Krótkie narażenie powoduje
umiarkowany lub poważny ubytek
słuchu. Zawsze pamiętaj o noszeniu
ochronników słuchu.

Pasywne headsety

Pałąki

Nagłowny (A)

Nakarkowy (B)

Składany nagłowny (F)

Niskie tłumienie

Średnie tłumienie

Wysokie tłumienie

SNR 25–26 dB (w zależności od
modelu)

SNR 30–31 dB (w zależności od
modelu)

SNR 31–33 dB (w zależności od
modelu)

Stal sprężynowa nierdzewna.
Miękkie wyściełanie zapewnia
komfort nawet w przypadku
długotrwałego noszenia.

Pasuje do innego sprzętu
ochronnego,
np. do tarcz spawalniczych.

Zajmuje mało miejsca w skrzynce
narzędziowej lub w kieszeni.
Pierścienie uszczelniające
zabezpieczone przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem.

Czasze

Pasują pod hełm bojowy.

Kombinacje headsetów dla wojska
Helicopter Rescue (MT21H61FA)
Headset przystosowany specjalnie dla nurków-ratowników. Headset umożliwia nurkowi-ratownikowi pozostającemu w wodzie komunikowanie się w trakcie misji z załogą helikoptera.
Zestaw skonstruowano tak, aby zapewnić odporność na wodę, zarówno pod powierzchnią, jak
i na powierzchni. Headset umożliwia sprawne przeprowadzenie misji oraz zwiększa bezpieczeństwo nurka-ratownika. Jeśli misja przebiega sprawnie, można uratować znaczną liczbę
ludzi w krótkim czasie (oszczędność pieniędzy, większa skuteczność ratowania życia).

O wysokim poziomie tłumienia Twin-Cup (MT72H10F-38)
Numer NSN: 5965-25-150-9672

ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ

ŔŔ

 yjątkowe własności tłumiące dzięki bliźniaczym czaszom o zoptymalizowanej konW
strukcji akustycznej i dużej przestrzeni dla ucha; maksymalna jakość dźwięku i komfort
noszenia
Mikrofon z efektywną kompensacją hałasu zapewniający bezproblemową i niezawodną
komunikację
Łatwy w obsłudze mikrofon na wysięgniku z funkcją szybkiego ustawiania
Miękkie i szerokie poduszki uszczelniające wypełnione mieszanką pianki i płynu oraz
pałąk na głowę ze sprężynami dociskowymi ze stali sprężynowej nierdzewnej gwarantują
równomierne i stałe rozłożenie nacisku wokół ucha w celu zapewnienia użytkownikowi
maksymalnej wygody
Dostępny w wersji nagłownej i nahełmowej, aby zadowolić większość użytkowników

O wysokim poziomie tłumienia (MT7H79F-38)
Numer NSN: 5965-25-150-9674

					
ŔŔ Wyjątkowe własności tłumiące dzięki czaszom o zoptymalizowanej konstrukcji akustycznej i dużej przestrzeni dla ucha; maksymalna jakość dźwięku i komfort noszenia
ŔŔ Mikrofon z efektywną kompensacją hałasu, zapewniający bezproblemową i niezawodną
komunikację
ŔŔ Łatwy w obsłudze mikrofon na wysięgniku z funkcją szybkiego ustawiania
ŔŔ Miękkie i szerokie poduszki uszczelniające wypełnione mieszanką pianki i płynu oraz
pałąk na głowę ze sprężynami dociskowymi z nierdzewnej stali sprężynowej gwarantują
równomierne i stałe rozłożenie nacisku wokół ucha w celu zapewnienia użytkownikowi
maksymalnej wygody
ŔŔ Standardowe złącze J11 (Nexus TP-120)
ŔŔ Słuchawki mocowane na wysięgnikach minimalizujących rezonans i zniekształcenia
w celu uzyskania doskonałej jakości dźwięku nawet w bardzo głośnym otoczeniu
ŔŔ Wiele dostępnych konfiguracji
ŔŔ Dostępny w wersji nagłownej i nahełmowej, co pozwala zadowolić większość
użytkowników

Medium Attenuation (MT7H61FA-38)
Numer NSN: 5965-25-150-9673

ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ

ŔŔ
ŔŔ
ŔŔ

Czasze o niskim profilu umożliwiające komfortowe użytkowanie z innym sprzętem
ochrony osobistej
Niewielka waga
Dynamiczny mikrofon z efektywną kompensacją hałasu zapewniający bezproblemową
i niezawodną komunikację
Łatwy w obsłudze mikrofon z funkcją szybkiego ustawiania
Miękkie i szerokie poduszki uszczelniające wypełnione mieszanką pianki i płynu oraz
pałąk na głowę ze sprężynami dociskowymi ze stali sprężynowej nierdzewnej gwarantują
równomierne i stałe rozłożenie nacisku wokół ucha w celu zapewnienia użytkownikowi
maksymalnej wygody
Słuchawki mocowane na wysięgnikach minimalizujących rezonans i zniekształcenia
w celu uzyskania doskonałej jakości dźwięku nawet w bardzo głośnym otoczeniu
Dostępny w wersji standardowej ze złączem J11 (Nexus TP-120). Na zamówienie dostępny
w wersji podłączanej bezpośrednio
Do wyboru w wersji nagłownej i nahełmowej

Dla służb naziemnych (na zamówienie)
Headset do użytku w bardzo głośnym otoczeniu w pobliżu samolotów myśliwskich. Przy takim
hałasie utrata słuchu może nastąpić w ciągu kilku sekund. Headset wyposażony jest w paski
zabezpieczające, które zapobiegają zsuwaniu się zestawu z głowy.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym odpowiedzialnym za produkty dla wojska.

Wodoodporny headset dohełmowy (na zamówienie)
nr części: 07-0128 (FL55-T9149)
		
Headset do zabudowy w kasku ratowniczym. Bezpośrednie połączenie z radiotelefonem.
(Zestaw nie obejmuje kasku)

Przykładowy zestaw

Bezpieczeństwo
dzięki współpracy
Jedno źródło bezpieczeństwa
Od roku 2008 uznane produkty marek Peltor™ i E-A-R™ znacząco poszerzyły ofertę firmy 3M w zakresie
produktów ochrony słuchu, wzroku, twarzy oraz głowy. Teraz możesz wykorzystać połączone siły firm
ustanawiających światowe standardy w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Proponujemy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy, które w doskonały sposób zabezpieczą pracowników
służb mundurowych. Nasze produkty spełnią wszystkie Twoje oczekiwania, są również doskonale dostosowane do
różnych warunków.

Postaw na bezpieczeństwo i jeszcze większą
wydajność
Nowa oferta firmy 3M jest niezwykle korzystna dla Klientów i użytkowników, ponieważ razem możemy
zaprojektować jeszcze lepsze i wygodniejsze produkty ochrony osobistej. Przekłada się to na większą ochronę,
wygodę i wydajność. Jakość, innowacja oraz wiedza będą nieustannie cechami wyróżniającymi każdy z naszych
produktów – naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie łatwości użytkowania.
Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z bezpieczeństwem pracy można uzyskać u dystrybutorów
i przedstawicieli firmy 3M.

Szeroka gama
sprzętu do ochrony osobistej*
Oferta firmy 3M obejmuje wysokiej jakości innowacyjne rozwiązania chroniące ludzi
podczas pracy. Oto kilka przykładów:
Ochrona dróg oddechowych

Aktywna i pasywna ochrona słuchu

Ochrona wzroku

Ochrona głowy

Kombinezony ochronne

Ochrona spawacza

Pomiar hałasu i mierniki mikroklimatu

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.3M.pl/bhp

3M Poland Sp. z o.o.
Dział Bezpieczeństwa Pracy
al. Katowicka 117
Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel.: +48 22 739 60 00
fax: +48 22 739 60 01
www.3m.pl/bhp

