Kommunikationsløsninger
til arbejdspladsen
Sikkerhed og produktivitet i tal
Kommunikation er afgørende på byggepladser. Uanset om der skal koordineres flytning
af materialer eller udsendes advarsler, er det vigtigt, at medarbejderne kan kommunikere
tydeligt med hinanden, samtidig med at de beskyttes mod skadelige støjniveauer.

Støj- og høreværn

Lydenheder: Tovejsradioer

Lydenheder kan hjælpe med at gøre kommunikationen hurtigere
og tydeligere, men der er nogle potentielle problemer:
Semidupleks

Ledninger

Push-to-talk

Kan kun kommunikere
en vej ad
gangen.

Kan forstyrre
medarbejderens
aktivitet.

Der skal trykkes
på en knap
for at sende.

Kommunikationsenheder er nytteløse,
hvis en medarbejder ikke kan høre en
besked. Afhængigt af opgaven kan
støjeksponering være et af de mest
udbredte problemer, medarbejdere
står over for.

. millioner

Smartphones:

Duplekskommunikationsenheder giver mulighed for
tovejskommunikation, ligesom de giver følgende fordele:
Bluetooth

Trådløs

Trådløs og
håndfri.

Ekstern overvågning

Undgå
interferens
med andet
udstyr.

Medarbejdere
kan overvåge
eksterne
aktiviteter.

Tværgående kommunikation

Træningsmateriale

Medarbejdere på forskellige
arbejdspositioner kan blive
underrettet om aktiviteter, som de
måske bør være opmærksomme på.
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Rimelig pris

Kommunikation kan
observeres.

Lille og let

Håndfri

Tilstrækkelig
rækkevidde

2

3

4

€

egenskaberne
i et fantastisk
kommunikationssystem

1

40 %

af
medarbejderne vælger
enten et forkert høreværn
eller bruger slet ikke et
høreværn2.

83%

Kompatibel med
høreværn
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Erstatningskravene for erhvervsmæssig
døvhed via arbejdsgivernes
ansvarsforsikringer udgør 83 %
af de samlede arbejdsskadekrav3.
1. http://agency.osha.eu.int
2. HSE-rapport RR720 "Real world performance
and use of hearing protectors".
3. http://agency.osha.eu.int

De potentielle fordele:
Øg produktiviteten
Sikre
kommunikationsløsninger
kan hjælpe:

I Storbritannien er 1,1 millioner arbejdere
udsat for støjniveauer over 85 dB(A)1.

Motiver medarbejderne til at
bruge høreværn
Reducer risikoen for at
lave fejl
Styrk kommunikationen
i teamet ved distancearbejde

Arbejdsforholdene skal vurderes for at finde ud af, om udstyret
kan bruges sikkert. Brugerne skal altid læse brugsanvisningen
og følge den gældende nationale lovgivning.

Få mere at vide

om 3M™ PELTOR™ Wireless Communication
Accessory ved at gå til 3M.com/PELTORXseries

Produkterne fra 3M Personal Safety Division er designet til erhvervsmæssig brug.
ADVARSEL: Høreværn er med til at reducere eksponeringen for skadelig støj og andre høje lyde. Forkert eller manglende brug af
høreværn på ethvert tidspunkt, hvor du er eksponeret for støj, kan føre til høretab eller skader. For at sikre korrekt brug henvises
til den arbejdsmiljøansvarlige, til din overordnede eller til brugsanvisningen, eller du kan kontakte 3M's tekniske afdeling.
© 3M 2018. Alle rettigheder forbeholdes. 3M og PELTOR er varemærker, der tilhører 3M Company. J438970
Bluetooth® er et registreret varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug af sådanne mærker sker i henhold til en licens med 3M.

Løsningen

til at beskytte hørelsen og holde
forbindelsen:

3M™ PELTOR™ Wireless
Communication Accessory
Kan kombineres med 3M's
høreværn i X-serien.
Vi tilbyder en serie af
produkter, der er designet til
at yde beskyttelse mod støj,
samtidig med at størrelse og
vægt minimeres.

Beskyttelse og håndfri
kommunikation kan være med til at
skabe en mere sikker og produktiv
arbejdsplads.

