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OPTIME I
Ochronniki Optime I, które cechuje ich lekkość, zapewniają
uniwersalną ochronę. Pomimo niewielkiego ciężaru zapewniają
najlepszą możliwą ochronę. Udało się nam połączyć małe gabaryty z
dużą głębokością wewnętrzną. Umożliwia to łatwe łączenie z innymi
urządzeniami i zapewnia wygodne dopasowanie do uszu. Ochronniki
Optime I są naturalnym wyborem dla osób potrzebujących pełnego
zabezpieczenia zarówno na krótki, jak i na długi okres. Szerokie,
wygodne pierścienie uszczelniające są wypełnione unikalnym
połączeniem płynu i gąbki, co umożliwia optymalne dopasowanie i
niewielki nacisk, zapewniając maksymalną wygodę nawet w czasie
długotrwałego użytkowania.
Idealne do zastosowania w otoczeniu o umiarkowanym natężeniu
dźwięku, takim jak warsztat, sklep metalowy lub drukarnia, ale również
na otwartej przestrzeni, na przykład podczas koszenia trawnika lub
zajmowania się swoim hobby.

Pałąk A

Dostępne w kolorze zielonym Hi-Viz dla pracowników, którzy muszą
chronić słuch i jednocześnie być widoczni – w czasie robót drogowych,
na lotniskach i innych miejscach pracy o wysokim stopniu ryzyka.
Patrz strona 38 dla zaaprobowanych kombinacji ochrony słuchu i
hełmów Peltor zgodnie z EN 352-3.
Produkt
Na głowę
Na szyję
Składane
Dołączane do hełmów
Zestaw higieniczny

Pałąk F

Kod Produktu
H510A
H510B
H510F
H510P3
HY51

Pałąk B

Mocowanie P3*

Pełne wartości tłumienia są podane na stronie 39
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BULL’S EYE I
Nauszniki Peltor Bull’s Eye I zostały zaprojektowane we współpracy
ze światowej klasy strzelcami sportowymi. Celem było stworzenie
nauszników, które będą sprawdzały się w różnych dyscyplinach
tego sportu. Na przykład dolna część nauszników posiada specjalne wycięcie, które ułatwia składanie się do strzału długą bronią.
Poza tym poziom tłumienia tych nauszników, przy zachowaniu
ich niewielkich rozmiarów, zapewnia odpowiednią ochronę w
większości sytuacji.
Nauszniki powinny być wygodne; po to by nosić ja zawsze
wtedy gdy pojawia się niebezpieczny hałas i po to by nic nie
dekoncentrowało strzelca podczas strzelania. To dlatego nauszniki
Peltor Bull’s Eye I mają szerokie, wygodne poduszki uszczelniające
wypełnione pianką i płynem co zapewnia optymalne uszczelnienie i niewielki ucisk. Składane nauszniki dają łatwo i bezpiecznie
przechowywać się w kieszeni lub torbie.

Produkt
Na głowę
Zestaw higieniczny

Kod Produktu
Bull’s Eye I: H515FB-516-** (**= GN, RD or SV)
HY51
HY51 GN

Pełne wartości tłumienia są podane na stronie 39
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H 31
Płaskie ochronniki słuchu są idealne do prac w leśnictwie, tartakach
i przemyśle. To wygodne nauszniki ze znakomitym tłumieniem,
niewielkim uciskiem, przylegające do głowy bez odstających części.
Kształt czasz tłumiących został tak zaprojektowany aby stworzyć
ochronnik słuchu, który będzie idealnie pasował do kasku ochronnego. Górna część czaszy została wyproﬁlowana i znakomicie
mieści się pod skorupą hełmu.
Szerokie, wygodne poduszki uszczelniające są wypełnione pianką
i płynem co zapewnia optymalne uszczelnienie i niewielki ucisk
pozwalający używać je przez długi czas.
Poduszki uszczelniające posiadają kanały wentylacyjne a folia z
której są wykonane jest miękka i higieniczna.
Patrz strona 38 dla zaaprobowanych kombinacji ochrony słuchu i
hełmów Peltor zgodnie z EN 352-3.

Produkt
Na głowę
Na szyję
Dołączane do hełmów

Kod Produktu
H31A 300
H31B 300
H31P3* 300

Pełne wartości tłumienia są podane na stronie 39
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OPTIME II
Ochronniki Optime II zaprojektowano do użytku w środowisku, w
którym użytkownik jest szczególnie narażony na działanie hałasu,
dlatego tłumią one w maksymalnym stopniu również dźwięki o niskiej
częstotliwości. Poduszki uszczelniające są wypełnione
specjalnym połączeniem płynu i gąbki. Połączenie to zapewnia idealne
dopasowanie i niewielki ucisk, dzięki czemu uzyskano maksymalną
wygodę nawet w czasie długotrwałego użytkowania. Poduszki
uszczelniające są wyposażone w kanaliki wentylacyjne i zostały
pokryte miękką i higieniczną folią. Ochronników Optime II można
używać w otoczeniu, w którym występuje duże nasilenie hałasu
związanego z przemysłem, pracą maszyn, hałasem na lotniskach lub
w rolnictwie. Dostępne również w wersji dielektrycznej (brak
widocznych metalowych elementów).
Dostępne w kolorze zielonym Hi-Viz dla pracowników, którzymuszą
chronić słuch i jednocześnie być widoczni – w czasie robót drogowych,

Pałąk A

na lotniskach i innych miejscach pracy o wysokim stopniu ryzyka.
Patrz strona 38 dla zaaprobowanych kombinacji ochrony słuchu i
hełmów Peltor zgodnie z EN 352-3.

Produkt
Na głowę
Na szyję
Składane
Dołączane do hełmów
Zestaw higieniczny

Kod Produktu
H520A
H520B
H520F
H520P3
HY52

Pałąk F

Pałąk B

Mocowanie P3*

Pełne wartości tłumienia są podane na stronie 40
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OPTIME III
Optime III to super ochronnik słuchu przeznaczony do zastosowań
w bardzo hałaśliwym otoczeniu. Ochrona słuchu opiera się na
technologii wykorzystującej podwójną obudowę, która minimalizuje
rezonans w czaszy. Zapewnia to maksymalne tłumienie dźwięków
o wysokich częstotliwościach i jednocześnie umożliwia zrozumienie
rozmowy i wydawanych poleceń.
Akustyczne połączenie między wewnętrzną przestrzenią i
przestrzenią pomiędzy obudowami zapewnia z kolei maksymalne
tłumienie niskich częstotliwości. Pierścienie uszczelniające są
szerokie i wypełnione miękką gąbką, dzięki czemu nie uciskają
nadmiernie i można je dokładnie dopasować. Skuteczna ochrona
oraz wygoda to cechy ochronników Optime III.
Dostępne w kolorze zielonym Hi-Viz dla pracowników, którzy
muszą chronić słuch i jednocześnie być widoczni – w czasie robót
drogowych, na lotniskach i innych miejscach pracy o wysokim
stopniu ryzyka.

Pałąk A

Patrz strona 38 dla zaaprobowanych kombinacji ochrony słuchu i
hełmów Peltor zgodnie z EN 352-3.

Produkt
Na głowę
Na szyję
Dołączane do hełmów
Zestaw higieniczny

Kod Produktu
H540A
H540B
H540P3
HY54

Pałąk B

Mocowanie P3*

Pełne wartości tłumienia są podane na stronie 40

