3M Avd. Verneprodukter
3M Hørselvern

Sikkerhet og
komfort
for deg
3M Hørselvern
Når du velger et hørselvern - øreklokker eller ørepropper, skal
du være trygg på at produktet beskytter deg etter intensjonen.
Du skal også være trygg på at produktene er tilpasset de fleste
arbeidssituasjoner etter mange års erfaring og forskning. 3M tilbyr
ikke bare førsteklasses produkter, men også veiledning, kurs og
trening i riktig bruk og valg av hørselvern.
Du må velge hørselvern som er tilpasset deg og din arbeidssituasjon.
For å gi sikkerhet, komfort og produktivitet, må hørselvernet gi deg
riktig dempning - ikke for lite og ikke for mye. 3M kan tilby løsninger
for de ulike arbeidssituasjoner og miljøer med produkter som
ørepropper til avanserte elektroniske øreklokker.
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3M™ Hørselvern
E-A-Rfit™ støymålingssytem
Du behøver ikke å gjette på hvilket beskyttelsesnivå dine
arbeidere får av øreproppene.

™

Fastslå hver enkelt brukers beskyttelsesnivå og
ta målinger slik at de får riktig beskyttelse.
Brukernes ørekanaler har forskjellig form og derfor

· Sikre personlig beskyttelse for den enkelte arbeider

er tilpasningmetodene også forskjellige, noe som

· Rask, enkel og rimelig testprosess

resulterer i ulike beskyttelsesnivåer.

· Kompatibel med en rekke E-A-R™ hørselvern

Så hvordan kan du vite hvilken beskyttelse du
trenger?

Testen er kompatibel med mange forskjellige E-A-R™ - hørselvern.
Beskyttelsesnivåene kan måles med mange ulike E-A-R™ hørselvern. Dette utvalget inkluderer sondeutstyrte spesialversjoner av skumbaserte og formstøpte
ørepropper.

Optime™ Alert System
Systemet vårt har en enkel, logisk fargeklassifisering som gjør det lett å

MERK:

velge riktig produkt. Du må først fastslå hvilket støynivå du har, og deretter

Ved nivåer over 95 dB(A) må du få utført en

se på ikonene nedenfor for å fastslå hvilket frekvensområde (RNR)

nøyaktig støymåling for å kunne velge riktig

støynivået hører inn under. Merk deg dette ikonet, og velg deretter fra det

produkt. Produkter merket med grønt og gult er

store utvalget av produkter som har det aktuelle ikonet.

ikke egnet for bruk ved lavfrekvent støy.

*RNR = Recommended Noise Rating
(anbefalt støynivå)

RNR* < 85 dB(A)
Du trenger ikke å bruke hørselvern,
men det
bør være tilgjengelig for alle.
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83 dB(A) – 93 dB(A)
Du er over tillatt nivå. Hørselvern
er påbudt.

87 dB(A) – 98 dB(A)
Du er over tillatt nivå. Hørselvern
er påbudt.
Utmerket ved støy med høy frekvens.

94 dB – 105 dB(A)
Du er over tillatt nivå. Hørselvern er påbudt.
Utmerket ved støy med høy og mellomhøy
frekvens.

95 dB(A) – 110 dB(A)
Du er over tillatt nivå. Hørselvern er
påbudt.
Utmerket ved alle frekvenser,
spesielt ved lave.

Optime™ Alert System
GRØNN Optime™ ALERT SYSTEM
RNR* < 85dB(A)
Det er ikke påbudt med hørselvern, men
det bør gjøres tilgjengelig for alle med
tanke på beskyttelse og komfort.

GUL Optime™ ALERT SYSTEM
83 dB(A) - 93 dB(A)
Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er påbudt

Ultrafit 14 ørepropper – SNR 14 dB
E-A-Rflex 14 ørepropper – SNR 14 dB

E-A-Rsoft 21 ørepropper – SNR 21 dB
Ultrafit 20 ørepropper – SNR 20 dB
ClearE-A-R 20 ørepropper – SNR 20 dB
Tracer 20 ørepropper – SNR 20 dB
Ultratech ørepropper – SNR 21 dB
1281/1291 ørepropper – SNR 21 dB
E-A-Rflex 20 ørepropper – SNR 20 dB
E-A-Rband ørepropper – SNR 21 dB
Caboflex ørepropper – SNR 21 dB

RØD Optime™ I ALERT SYSTEM
87 dB(A) - 98 dB(A)
Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er påbudt. Utmerket ved støy
med høy frekvens.

Classic ørepropper – SNR 28 dB
Express ørepropper – SNR 28 dB
1261/1271 ørepropper – SNR 25 dB
E-A-Rcaps ørepropper – SNR 23 dB
Flexicap ørepropper – SNR 23 dB
Pulsar ørepropper – SNR 23 dB
Reflex ørepropper – SNR 26 dB
1310 ørepropper – SNR 26 dB
Swerve ørepropper – SNR 26 dB
Ultra 9000 øreklokke – SNR 22 dB
Model 5000 øreklokke – SNR 27 dB
Optime I øreklokke – SNR 26/27/28 dB (avhengig av type)
Bull’s Eye I øreklokke – SNR 27 dB
H 31 øreklokke – SNR 27/28 dB (avhengig av type)

RØD Optime™ II ALERT SYSTEM
94dB(A) - 105dB(A)
Du er over tillatt støynivå. Hørselvern er
påbudt. Utmerket ved støy med høy og
mellomhøy frekvens.

Classic ørepropper m/snor - SNR 29dB
Pro-Seals ørepropper - SNR 29dB
Torque ørepropper - SNR 32dB
Tri-Flange ørepropper - SNR 29dB
Tracers ørepropper - SNRr 32dB
Ultrafit ørepropper - SNR 32dB
Optime II øreklokke - SNR 30/31dB (avhengig av versjon)
PTL øreklokke - SNR 29/31dB (avhengig av versjon)
Bulls’eye II øreklokker- SNR 31dB

RØD Optime™ III ALERT SYSTEM

Classic Soft ørepropper – SNR 36 dB

95 dB(A) - 110 dB(A)

Superfit 33 ørepropper – SNR 33 dB

Du er over tillatt støynivå. Hørselvern
er påbudt. Utmerket ved alle frekvenser,
spesielt ved lave.

Superfit 36 ørepropper – SNR 36 dB
1120/1130 ørepropper – SNR 34 dB
E-A-Rsoft Neons ørepropper – SNR 36 dB
E-A-Rsoft Blasts ørepropper – SNR 36 dB
E-A-Rsoft Metal Detectable ørepropper – SNR 36 dB
Solar ørepropper – SNR 36 dB
1100/1110 ørepropper – SNR 37 dB

MERK:
Ved nivåer på over 95 dB(A) må du få utført en
nøyaktig støymåling for å kunne velge riktig
produkt. Produkter merket med grønt og gult
er ikke egnet for bruk ved lavfrekvent støy.
(*RNR = Recommended Noise Rating (anbefalt
støynivå))

E-A-Rsoft Fx ørepropper – SNR 39 dB
No-touch ørepropper – SNR 35 dB
Push-ins ørepropper – SNR 38 dB
Ultrafit X ørepropper – SNR 35 dB
Optime III øreklokke – SNR 34/35 dB (avhengig av versjon)
Bull’s Eye III øreklokke – SNR 35 dB
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3M™ Hørselvern
Sammenpressbare ørepropper
Sammenpressbare ørepropper som er laget av et skummateriale
og som sakte utvider seg til full størrelse igjen, er den beste
kombinasjonen av beskyttelse og komfort for de fleste brukere. Når
proppen er satt inn i øret, utvider skummet seg igjen slik at proppen
passer perfekt til ørekanalens form. 3M™ tilbyr et stort utvalg av
ørepropper for engangsbruk slik at det skal være enkelt for deg å finne
den beste løsningen for dine behov.

3M™ 1100/1110 Engangs ørepropp
Tilgjengelig med og uten snor samt dispenser

Andre 3M™ Engangs ørepropper
3M™ 1120/1130 Ørepropper
Spesielt designet for korte og trange ørekanaler
Tilgjengelig med og uten snor samt dispenser
SNR 34dB

Fordeler og egenskaper:
Komfortabel
+	Mykt allergitestet skummateriale som 		
gir mindre press i øregangen.
+ Glatt smussavvisende overflate gir 		
bedre hygiene, holdbarhet og komfort.

3M™ Solar™ Ørepropper
Fargerike ørepropper
Tilgjengelig med og uten snor samt dispenser
SNR: 36dB

Brukervennlighet
+	Den koniske formen passer til de fleste 		
ørekanaler og gjør det enklere å plas
sere proppen korrekt.
+ En størrelse.
+ Tilgjengelig i dispenser (1100)
+ Polyestersnor (1110) hindrer at man 		
mister øreproppene.

E-A-Rsoft™ Yellow Neons og Blasts ørepropper
E-A-R™ standard polyuretanskum (PU)
Tilgjengelig med snor (Yellow Neons), uten snor
og med dispenser. Kompatibel med E-A-Rfit™
støymålingssystem
SNR: 36dB

Dempning
+	Høy, SNR på 37dB.
Kompatibel med
+	Med annet 3M personlig verneutstyr.

1100/1110
Frekvens (Hz)

63

Gjennomsnittlig dempning (dB) 30.0
Standardavvik (dB)
3.9
Antatt beskyttelse (dB)
26.1

125

250

500

1000 2000 4000 8000

33.1 36.3 38.4 38.7 39.7 48.3 44.4
5.0 7.4 6.2 5.6 4.3 4.5 4.4
28.1 28.9 32.2 33.1 35.4 43.8 40.0

E-A-Rsoft™ 21 Ørepropper
Engangs ørepropper med lav dempning
Kun tilgjengelig uten snor.
SNR: 21dB

SNR=37dB H=37dB. M=34dB. L=31dB

3M™ 1100 Dispenser

E-A-R™ One-Touch™ Dispenser

E-A-Rsoft™ FX Ørepropper
Høy dempning
Kun tilgengelig uten snor
SNR: 39dB

E-A-Rsoft™ Metal Detectable Ørepropper
Sporbare ørepropper med snor.
Kompatibel med E-A-Rfit™ støymålingssystem
SNR: 36dB
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E-A-R™ Classic™ Ørepropper
Classic ørepropper er laget av et mykt, energiabsorberende
polymerskum som gir god beskyttelse av hørselen og
komfort hele dagen. Perfekt til bruk på steder der støy er et
problem, enten det er på jobb eller i forbindelse med
fritidsaktiviteter.

Fordeler og egenskaper:
E-A-R™ Classic™ ørepropper
Tilgjengelig med og uten snor samt dispenser
SNR: 28dB

Komfortabel
+ Mykt energiabsorberende
polymerskum.
+ Bestandig mot fuktighet.
+ Designet for å gi god beskyttelse
og tilpasning.
Effekt
+ Overflaten sikrer god tilpasning.
Brukervennlighet
+ Pakket i en hendig gjenbrukspose.
+ Kompatibel med E-A-R fit™ 		
støymålingssystem.

Andre E-A-R™ Classic ørepropper
E-A-R™ Classic™ Soft Ørepropper
Mykere Classic ørepropp for økt komfort
Tilgjengelig med og uten snor samt dispenser
SNR: 36dB

Kompatibel
+ Kompatibelt med annet personlig
verneutstyr.

Classic ørepropper
Frekvens (Hz)

63

Gjennomsnittlig dempning (dB) 22.3
Standardavvik (dB)
5.4
Antatt beskyttelse (dB)
16.9

125

250

500

1000 2000 4000 8000

23.3 24.6 26.9 27.4 34.1 41.6 40.4
5.3 3.6 5.4 4.8 3.1 3.5 6.4
18.1 20.9 31.5 22.6 30.9 38.1 34.0

E-A-R™ Classic™ Smale ørepropper
Redusert diameter for mindre ørekanaler
Kun tilgjengelig uten snor
SNR: 28dB

SNR=28dB H=30dB. M=24dB. L=22dB

E-A-R™ One-Touch™ Dispenser

E-A-R™ Superfit™ 33/36 Ørepropper
Med unik "tilpasningsring"
Tilgjengelig uten snor og i dispenser
(kun Superfit™ 33)
SNR: 33dB/36dB
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3M™ Hørselvern
Ørepropper med grep
Det unike designet til Express øreproppene gjør det
enkelt å komprimere skummet slik at proppen glir
lett inn i øret. Deretter utvider den seg sakte og gir en
effektiv tetning for de fleste ørekanaler. Grepet som
brukes når proppene settes inn, gjør håndteringen
enklere. Leveres med eller uten snor.

Fordeler og egenskaper:

E-A-R™ Express™ Ørepropper
Tilgjengelig med og uten snor
SNR 28dB

Komfortabel
+	Unik form som komprimerer skummet 		
enkelt.
+ Proppen plasseres varsomt inne i 		
ørekanalen og ekspanderer langsomt.
+ Patentert E-A-R skomtupp formet 		
	for komfortabel tilpasning til de fleste 		
ørekanaler.

Andre Ørepropper med grep

Brukervennlighet
+ Tilgjengelig med og uten snor.
+ Krever ingen sammenpressing.
+ Kan vaskes og gjenbrukes.
+	Proppens grep gjør håndtering enklere, 		
ikke nødvendig å vaske hendene.

E-A-R™ Pro-Seals™ Ørepropper
Ørepropp med mykt og fleksibelt grep
Tilgjengelig med og uten snor
SNR: 29dB

Kompatibel
+ Kompatibelt med annet personlig 		
verneutstyr.

3M™ Torque™ Ørepropper
Robust ørepropp
Tilgjengelig med og uten snor
SNR: 32dB

Express™
Frekvens (Hz)

63

Gjennomsnittlig demping (dB) 27.8
Standardavvik (dB)
5.4
Antatt beskyttelse (dB)
22.4

125

250

500

1000 2000 4000 8000

26.0 24.9 25.2 29.4 34.9 37.0 35.9
4.5 3.3 5.0 4.2 4.1 5.2 3.7
21.5 21.5 20.2 25.2 30.8 31.8 32.2

3M™ No-Touch™ Ørepropper
Lyserød myke ørepropper
Tilgjengelig med og uten snor
SNR: 35dB

SNR=28dB H=30dB. M=24dB. L=22dB

E-A-R™ Push-Ins™ Ørepropper
Engangsørepropp med høy dempning
Tilgjengelig med og uten snor.
Kompatibel med E-A-Rfit™ støymålingssystem
SNR: 38dB
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Formstøpte ørepropper
Formstøpte ørepropper er laget av fleksible materialer som er konstruert slik

Proppene er tilgjengelige i en rekke utforminger og med

at de skal passe til øret. De leveres vanligvis med en snor som holder dem

forskjellige beskyttelsesnivåer.

sammen, slik at du unngår å miste dem. Disse gjenbrukbare øreproppene
er komfortable, hygieniske og økonomiske. De patenterte, formstøpte
øreproppene med tredobbel flens leveres i en størrelse som passer til alle.

Fordeler og egenskaper:
E-A-R™ Ultrafit™Ørepropper
SNR 32dB

Komfortabel
+	Unikt patentert design med 			
tredobbel flens gir perfekt tilpasning og høy komfort.
+ Lett å tilpasse i øret for varig og 		
komfortabel beskyttelse.

Andre formstøpte ørepropper
E-A-R™ Ultrafit™ 14/20 Ørepropper
Gir lav dempning E-A-R™ Ultrafit™
SNR: 14/20dB

Dempning
+ Høy dempning (SNR: 32dB).
Brukervennlighet
+ Kun tilgjengelig med snor.
+ Vaskbar og kan gjenbrukes.
+ Kompatibel med E-A-Rfit™ 			
støymålingssystem.

ClearE-A-R 20™ Ørepropper
"Den usynlige øreproppen"
SNR: 20dB

E-A-R™ UltraTech™ Ørepropper
Øreproppen forbedrer evnen til å oppfatte tale og
varselsignaler i betydelig grad, mens skadelig støy
reduseres effektivt
SNR: 21dB

Anvendlighet
+	Forskjellige typer til forskjellige 		
bruksområder:
	
Sporbarhet, tilgjengelig i ulike 		
typer med høy og lav dempning.
Kompatibel
+	Kompatibelt med annet personlig 		
verneutstyr.
ULTRAFIT™
Frekvens (Hz)

63

Gjennomsnittlig dempning (dB) 29.2
Standardavvik (dB)
6.0
Antatt beskyttelse (dB)
23.2

125

250

500

1000 2000 4000 8000

29.4 29.4 32.2 32.3 36.1 44.3 44.8
7.4 6.6 5.3 5.0 3.2 6.0 6.4
22.0 22.7 26.9 27.3 32.8 38.3 38.4

SNR=32dB H=33dB. M=28dB. L=25dB

3M™ Tri-Flange™ ørepropper
Myke og komfortable
Tilgjengelig med vinyl- eller
bomullssnor
SNR: 29dB

E-A-R™ Ultrafit X™ Ørepropper
Formstøpt ørepropp med høy dempning Tilgjengelig
med og uten snor
SNR: 38dB

3M™ 1261/1271 Ørepropper
Formstøpt ørepropp med
praktisk oppbevaringsboks
Tilgjengelig med og uten snor
SNR: 25dB
3M™ 1291 Ørepropper
Den mykeste formstøpte
øreproppen
Tilgjengelig med og uten snor
SNR: 21dB

E-A-R™ Tracers™ og Tracers™ 20 Ørepropper
Kan lokaliseres med metalldetektor
SNR: 32dB (20dB for Tracers™ 20)
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3M™ Hørselvern
Ørepropper med bøyle
Hørselvern med bøyle er enkle å bruke, praktiske og svært komfortable.
Det går raskt å ta dem på og av, og de er perfekte til periodisk bruk
ettersom du kan ha de hengende rundt halsen. De bidrar til å sikre at
brukerne får det rette beskyttelsesnivået. Proppene er utskiftbare på de
fleste modellene og det gjør dette til et økonomisk alternativ.

Fordeler og egenskaper:

E-A-Rcaps™ Ørepropper
Reservepropper tilgjengelig
SNR 23dB

Komfortabel
+	Svært lett.
+ Lavt trykk inne i øret.
+ Proppen plasseres komfortabelt ytterst i 		
ørekanalen.

Andre ørepropper med bøyle
E-A-Rflex™ 14/20 Ørepropper
Ørepropper med lav dempning
SNR: 14dB/20dB

Brukervennlighet
+ Enkel å tilpasse.
+ Ideell for personer med hyppige.
forflyttninger (f.eks besøksgrupper).
+ Reservepropper er tilgjengelig.
Kompatibel
+ Kompatibelt med annet personlig 		
verneutstyr.

E-A-Rband™ Ørepropper
Ergonomisk bøyle
Reservepropper tilgjengelig
SNR: 21dB

E-A-R™ Caboflex™ Ørepropper
Med kjegleformede ørepropper
Reservepropper tilgjengelig
SNR: 21dB

E-A-RCAPS™
Frekvens (Hz)

63

125

250

500

1000 2000 4000 8000

Gjennomsnittlig dempning (dB)
Standardavvik (dB)
Antatt beskyttelse (dB)

21.0
4.1
16.9

20.0 19.8 19.1 23.2 33.4 41.0 40.7
4.4 4.2 4.3 3.7 4.5 2.9 5.4
15.8 15.5 14.8 19.5 29.0 38.1 35.2

SNR=23dB H=27dB, M=19dB, L=17dB

3M™ 1310 Ørepropper
Med fleksibel bøyle
Reservepropper tilgjengelig
SNR : 26dB
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E-A-R™ Reflex™ Ørepropper
Bøyle med flere mulige posisjoner og
konisk formede propper
Reservepropper tilgjengelig
SNR : 26dB

E-A-R™ Flexicap™ Ørepropper
Bøyle med flere mulige posisjoner
Reservepropper tilgjengelig
SNR: 21dB

3M™ Pulsar™
Ørepropper
Design og ergonomi
SNR : 23dB

E-A-R™ Swerve™ Ørepropper
Komfortable ørepropper med
justerbar bøyle
Reservepropper tilgjengelig
SNR : 26dB

Peltor™ Optime™ I Øreklokker
Optime I er et meget anvendelig hørselvern som også er svært lett,

tetningsringene er fylt med en unik kombinasjon av væske og

og det garanterer høy komfort for brukeren. Vi har kombinert en lav

skum, noe som gir optimal tetning og liten kontaktbelastning. Disse

proﬁl med romslighet innvendig i øreklokken. Det gjør det enkelt å

øreklokkene passer perfekt til bruk i miljøer med moderat industristøy,

kombinere produktet med annet utstyr, og det er dessuten behagelig

f.eks. verksteder, blikkenslagerverksteder og trykkerier, men kan

for ørene. Optime I er det naturlige valget for beskyttelse av hørselen

også brukes med god effekt utendørs, f.eks. ved plenklipping eller i

under både kort- og langvarig arbeide. De brede, komfortable

forbindelse med hobbyer og fritidsaktiviteter.

Fordeler og egenskaper:
Peltor™ Optime™ I Hodebøyle
SNR: 27dB

Komfortabel
+ Slank profil og lav vekt - (180 g) .
Godt egnet for bruk i kombinasjon
med annet verneutstyr.
+ Romslig plass inne i øreklokken for
økt komfort.
+	De brede, komfortable tetnings-		
ringene er fylt med en unik kombinasjon av væske og skum, noe
som gir optimal tetning og liten 		
kontaktbelastning.

Tilbehør
Hygienekit er tilgjenegelig for alle varianter av
Optime I hørselvern

Andre Peltor™ Optime™ I Øreklokker

Dempning
+	Gir moderat dempning til tross for slank
profil og lav vekt: 27dB SNR.
+ Unik hodebøyle i rustfritt stål. Gir
et konstant og behagelig trykk over
lengre tid.
Brukervennlighet
+	Tilgjengelig i en rekke modeller for å
dekke de fleste bruksområder: sammenfellbar, nakkebøyle, High- Viz, hjelmfeste.

Peltor™ Optime™ I med
nakkebøyle
Uten hodebøyle for å gi optimal
kombinasjon med annet
verneutstyr SNR: 26dB

Peltor™ Optime™ I
Sammenfellbar
for enkel oppbevaring
SNR: 28dB

Peltor™ Optime™ I med
hjelmfeste
Flere varianter for bruk i
kombinasjon med en rekke
forskjellige vernehjelmer
SNR: 26dB

Peltor™ Optime™ I Hi-Viz
For arbeidere som trenger å
beskytte hørselen og samtidig
være godt synlige. F.eks. ved
veiarbeid og flyplasser SNR:
26dB
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3M™ Hørselvern
Peltor™ Optime™ II Øreklokker
Optime II er utviklet for krevende, støyfylte miljøer og demper

Optime II øreklokken er et utmerket valg for miljøer med betydelig

maksimalt selv ekstremt lave frekvenser. Tetningsringene er fylt med

industristøy eller på flyplasser, samt på steder der det brukes anleggs-

en unik kombinasjon av væske og skum. Det gir optimal tetning og

eller landbruksmaskiner. Produktet er også tilgjengelig i en di-elektrisk

liten kontaktbelastning, og dermed er du sikret best mulig komfort selv

versjon uten synlige metalldeler og med en Hi-Viz-grønnfarge for

når du bruker øreklokkene i lange perioder av gangen. Tetningsringene

arbeidere som trenger å beskytte hørselen og samtidig være godt

har ventilasjonskanaler som er trukket med en myk, hygienisk folie

synlige, f.eks. ved veiarbeid, på flyplasser eller andre arbeidsplasser

med mønster.

med høy risiko.
Peltor™ Optime™ II med hødebøyle
SNR: 31dB

Tilbehør

Fordeler og egenskaper:

Hygienekit er tilgjenegelig for alle varianter av
Optime II hørselvern

Komfortabl
+ Romslig plass inne i øreklokken for 		
økt komfort.
+	De brede, komfortable tetnings-			
ringene er fylt med en unik kom-		
binasjon av væske og skum, noe 		
som gir optimal tetning og liten 		
kontaktbelastning.
+	Tetningsringene har ventilasjonskanaler
som er trukket med en myk, 			
hygienisk folie med mønster.

Andre Peltor™ Optime™ II Øreklokker
Peltor™ Optime™ II med
nakkebøyle
Uten hodebøyle for å gi
optimal kombinasjon med
annet verneutstyr SNR:
31dB

Peltor™ Optime™ II
Sammenfellbar
for enkel oppbevaring
SNR : 31dB

Dempnig
+	Gir moderat dempning til tross for slank profil og
lav vekt: 31dB SNR.
+ Unik hodebøyle i rustfritt stål. Gir 		
et konstant og behagelig trykk over 		
lengre tid.
Brukervennlighet
+	Tilgjengelig i en rekke modeller for å dekke de
fleste bruksområder: sammenfellbar, nakkebøyle,
High- Viz, hjelmfeste.
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Peltor™ Optime™
Push To Listen (PTL)
Optime™Øreklokke med
en manuell lyttefunksjon,
trykk på knappen, og du
reduserer dempningen slik
at du kan lytte til samtale
SNR: 31dB
Tilgjengelig i High-Viz og
hjelmmontert versjon SNR:
29dB)

Peltor™ Optime™ II
Hi-Viz m nakkebøyle.
For arbeidere som trenger
å beskytte hørselen og
samtidig være godt synlige.
F.eks. ved veiarbeid og
flyplasser SNR: 30dB

Peltor™ Optime™ II
Di-electric
Produktet er tilgjengelig i en
di-elektrisk versjon uten synlige
metalldeler
Tilgjengelig i alle varianter.
SNR: 31dB

Peltor™ Optime™ II
med hjelmfeste
Flere varianter for bruk i
kombinasjon med en rekke
forskjellige vernehjelmer
SNR: 30dB

Peltor™ Optime™ III Øreklokker
Optime III er en øreklokke med særdeles gode egenskaper og den er

Tetningsringene er brede og fylt med mykt plastskum som gir optimal

utviklet for bruk i ekstremt støyende miljøer. Beskyttelsen er basert

passform og liten kontaktbelastning. Effektiv beskyttelse og suveren

på en teknologi med et dobbelt skall som minimerer resonansen

komfort kjennetegner Optime III. Produktet er også tilgjengelig i en

i innerskallet. Dette gir maksimal dempning av høye frekvenser.

Hi-Viz-grønnfarge for arbeidere som trenger å beskytte hørselen og

Dette oppnås ved hjelp av en akustisk forbindelse mellom det indre

samtidig være godt synlige, f.eks. ved veiarbeid, på flyplasser eller

hulrommet og hulrommet mellom skallene.

andre arbeidsplasser med høy risiko.

Fordeler og egenskaper:
Peltor™ Optime™ III Hødebøyle
SNR: 35dB

Komfortabel
+ Romslig plass inne i øreklokken for 		
økt komfort.
+ Brede tetningsringer.
+	Tetningsringene er fylt med mykt plast-		
skum som gir optimal passform og 		
liten kontaktbelastning.

Tilbehør
Hygienekit er tilgjenegelig for alle varianter av
Optime III hørselvern

Dempning
+ Meget høy dempning: SNR av 35dB.
+ Unik hodebøyle i rustfritt stål. Gir 		
et konstant og behagelig trykk over 		
lengre tid.
+ Dobbelt skall som minimerer reso	
nansen i innerskallet. Dette gir maksimal 		
dempning av høye frekvenser.

Andre Peltor™ Optime™ III Øreklokker
Peltor™ Optime™ III med
nakkebøyle
Uten hodebøyle for å gi optimal
kombinasjon med annet
verneutstyr
SNR: 35dB

Brukervennlighet
+	Tilgjengelig i en rekke modeller for å dekke de
fleste bruksområder: sammenfellbar, nakkebøyle,
High- Viz, hjelmfeste.

Peltor™ Optime™ III
Hi-Viz m/ hodbøyle. For
arbeidere som trenger å
beskytte hørselen og samtidig
være godt synlige. F.eks. ved
veiarbeid og flyplasser SNR:
34dB
Peltor™ Optime™ III med
hjelmfeste. Flere varianter for
bruk i kombinasjon med en rekke
forskjellige vernehjelmer
SNR: 34dB
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