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Typowym dowodem beztroskiego traktowania 
ochronników słuchu jest ich niewłaściwy dobór. 
Zbyt duże urządzenie może powodować 
dyskomfort, a odbieranie dźwięków mowy i innych 
sygnałów może być zbytecznie utrudnione.
Jak wybrać sprzęt dostosowany do potrzeb?
Podstawowa zasada: ochronnik słuchu powinno 
się nosić przez cały czas przebywania w 
środowisku, w którym średni równoważny 
pozom hałasu A jest równy lub większy niż 
85 dB. Stopień szkodliwości hałasu z otoczenia 
zależny jest od poziomu hałasu oraz długości 
czasu przebywania w takim środowisku. 
Na przykład, osiem godzin w środowisku, gdzie 
średni równoważny poziom hałasu A wynosi 
85 dB jest równie szkodliwy jak 15 minut w 
środowisku, gdzie średni równoważny poziom 
hałasu A wynosi 100 dB.

Tony wysokie, duża głośność ...
Optime I. Dobre tłumienie hałasu, szczególnie 
dźwięków o wysokiej częstotliwości. Właściwości 
tłumienia ochronnika słuchu pozwalają na znakomitej 
jakości komunikację.

+ tony średnie i duża głośność …
Optime II. Zwiększone tłumienie, szczególnie 
dźwięków o niższej częstotliwości. Te dobre parametry 
tłumienia, obejmujące wyższe częstotliwości, 
stanowią właściwą ochronę w większości sytuacji 
narażających słuch na hałas.

+ niskie tony i bardzo duża głośność
Optime III. Dodatkowe tłumienie hałasu zarówno 
dźwięków o wysokiej, jak i niskiej częstotliwości, 
przeznaczone do stosowania przy szczególnie dużej 
głośności. Ten ochronnik słuchu spełnia najsurowsze 
wymagania w zakresie tłumienia hałasów.

Jak wybrać sprzęt dostosowany do potrzeb?

„Podstawowa zasada: ochronnik słuchu powinno 
się nosić przez cały czas przebywania w 
środowisku, w którym średni równoważny pozom 
hałasu A jest równy lub większy niż 85 dB.”

Wybór jest prosty!



Silnie tłumiące czasze o 
zoptymalizowanej konstrukcji 
akustycznej i znakomitej 
przestrzenności zapewniają 
najwyższą jakość dźwięku i 
maksymalny komfort.

Niskie, dwupunktowe zapięcia 
i możliwość łatwej regulacji 
wysokości bez wystających 
części.

Przewód połączeniowy z elastyczną 
izolacją poliuretanową i wtopioną 
wtyczką.

Mikrofon o doskonałych parametrach 
tłumienia hałasu z otoczenia zapewnia 
wyraźną i niezawodną komunikację.

Seria ochronników słuchu firmy Peltor zapewnia poziom tłumienia hałasu dostosowany 
do środowiska użytkowania. Natomiast seria ochronników słuchu z łącznością 
bezprzewodową, oprócz znakomitych właściwości tłumiących, charakteryzuje się 
również wyjątkowymi właściwościami akustycznymi, umożliwiając tym samym 
komunikację nawet w bardzo hałaśliwym otoczeniu. 
Wytrzymałe i sprawdzone konstrukcje ochronników firmy Peltor zapewniają wysoki 
poziom komfortu, pozwalając na ich wielogodzinne stosowanie w trudnych warunkach.

Anslutningssladd, isolerad med flexibel 
polyuretan och med formgjutet kontaktdon.

Ramię mikrofonu: szybka i prosta 
regulacja odległości, długości, 
wysokości i kąta nachylenia. Proste 
przełączanie pomiędzy trybem 
mowy i gotowości.

Odpowiednio dopasowana 
sprężyna dociskowa wykonana 
z drutów ze stali nierdzewnej 
zapewnia równomierne i stałe 
rozłożenie nacisku dokoła uszu.

Miękkie, szerokie poduszki 
uszczelniające wypełnione 
pianką i płynem mają wbudowane 
kanały umożliwiające wyrównanie 
nacisku, co gwarantuje dokładne 
dopasowanie do uszu i pełny 
komfort.

Niezawodność i wytrzymałość



Ochronnik z łącznością bezprzewodową Ground Mechanics Hi-Viz MT7H79F-01 GB
Ochronnik ten jest wyposażony w dynamiczny mikrofon różnicowy o znakomitych 
właściwościach kompensacji hałasów z otoczenia, a także we wbudowany wzmacniacz 
mikrofonu. Pasmo przenoszenia słuchawek zapewnia dobre odwzorowanie dźwięku. 
Waga: 400 gram.

Ochronnik słuchu z łącznością bezprzewodową Ground Mechanics Hi-Viz Twin Cup 
MT53H540F-01 GB
Wyjątkowa konstrukcja (podwójne czasze) zapewnia maksymalną ochronę przed głośnymi 
dźwiękami o niskiej częstotliwości. Słuchawki zapewniają znakomite odwzorowanie 
dźwięku, nawet w bardzo hałaśliwym otoczeniu. Ochronnik ten jest wyposażony w mikrofon 
elektretowy o znakomitych właściwościach kompensacji hałasów z otoczenia, a także we 
wbudowany wzmacniacz mikrofonu. Waga: 420 gram.

Przegląd samolotu przed startem i po lądowaniu, obsługa bagaży w pobliżu samolotu, a także 
wiele innych zadań na lotnisku to sytuacje, w których potrzebny jest ochronnik słuchu. 
Należy wtedy być również bardzo dobrze widocznym, aby zapobiec wypadkom. 
W tym celu firma Peltor opracowała serię ochronników słuchu oraz ochronników słuchu z łącznością 
bezprzewodową o nazwie Hi-Viz.

Ochronnik słuchu z łącznością bezprzewodową Ground Mechanics MT7H79F-01
Ochronnik ten jest wyposażony w dynamiczny mikrofon różnicowy o znakomitych 
właściwościach kompensacji hałasów z otoczenia, a także we wbudowany wzmacniacz 
mikrofonu. Pasmo przenoszenia słuchawek zapewnia dobre odwzorowanie dźwięku. 
Waga: 400 gram.

Adaptery FL5000
Adapter w funkcjonalnej, wodoodpornej i solidnej 
obudowie bez wystających elementów jest tak 
zaprojektowany, aby można go było dopasować 
do rozmiaru i kształtu dłoni. Solidna klamra ma 
możliwość obrotu o 360 stopni, co umożliwia łatwe 
mocowanie niezależnie od sytuacji.
Przycisk PTT (Naciśnij, aby mówić) umieszczono 
w przemyślany sposób i opracowano tak, aby jego 
obsługa była prosta nawet po założeniu grubych 
rękawic. Dostępne są przewody łączące zgodne z 
większością systemów do komunikacji radiowej i 
telefonicznej dostępnych na rynku.
Stopień ochrony: IP65.
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Ochronnik z łącznością bezprzewodową 
Peltor Ground Mechanics

FL5006 GB
Wzmocniony przewód z krótką spiralą
Długość: 3,0–6,0 m

FL5007 GB
Wzmocniony przewód wykoanyny z 
materiału Kevlar© z długą spiralą
Długość: 1,5–6,5 m

FL5008 GB
Wzmocniony przewód prosty
Długość: 6,5 m

Headset
MT7H79F-01 GB

Headset
MT7H79F-01

Headset
MT53H540-01 GB
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Optime I Hi-Viz
Ochronnik o niskim profilu z dużą przestrzenią wewnątrz czasz. Składany pałąk 
sprawia, że ochronnik słuchu zajmuje niewiele miejsca, gdy nie jest używany.
Dobre tłumienie hałasu, szczególnie dźwięków o wysokiej częstotliwości. 
Właściwości tłumienia ochronnika słuchu pozwalają na znakomitej jakości 
komunikację.
Waga: 200 gram.

Optime II Hi-Viz
Większy rozmiar czasz zapewnia nie tylko większy komfort podczas 
wielogodzinnego użytkowania, ale również lepsze tłumienie hałasów o niższej 
częstotliwości. Wąski i wygodny pałąk można nosić pod nakryciem głowy. 
Po złożeniu ochronnik zajmuje jeszcze mniej miejsca. 
Waga: 230 gram.
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Optime III Hi-Viz
Optime III to super ochronnik słuchu przeznaczony do zastosowań w bardzo 
hałaśliwym otoczeniu. Ochrona słuchu opiera się na nowej technologii 
wykorzystującej podwójną obudowę, która minimalizuje rezonans w obudowie 
uchwytu. Akustyczne połączenie między głośnością wewnętrzną i głośnością 
pomiędzy obudowami zapewnia z kolei maksymalne tłumienie przy niskich 
częstotliwościach.
 Waga: 285 gram.

Doskonale widoczne ochronniki słuchu!

Proces doboru ochronnika słuchu jest teraz jeszcze prostszy! Seria Optime firmy Peltor 
charakteryzuje się prostym system stopniowania, dzięki któremu wybór ochronnika słuchu 
dostosowanego do różnych warunków pracy jest jeszcze prostszy. Dodatkowo, ochronniki 
słuchu są teraz dostępne w jasnych, dobrze widocznych kolorach!
Seria Optime firmy Peltor to nie tylko prostota wyboru – to także łatwość noszenia dzięki 
funkcjonalnej konstrukcji i wysokiemu komfortowi.



Akcesoria
Jednorazowa osłona mikrofonu Mike Protector firmy Peltor chroni mikrofon przed 
wilgocią i zakłóceniami powodowanymi przez podmuchy, podobnie jak stała osłona 
przeciwwietrzna. 
Dostępne są również wymienne zestawy higieniczne składające się z poduszek 
tłumiących, poduszek uszczelniających montowanych na zatrzask oraz 
jednorazowych wkładek higienicznych na poduszki uszczelniające.

Ochronniki słuchu z bezpośrednią łącznością bezprzewodową
są wyposażone w przycisk PTT (umieszczony na czaszy) oraz 
gniazda do bezpośredniego podłączania urządzeń do komunikacji 
radiowej, GSM lub telefonu DECT.

Ochronniki słuchu z łącznością bezprzewodową Peltor Wireless 
Solutions
umożliwiają nawet komunikację bezprzewodową z telefonem przy 
użyciu technologii Bluetooth™. Połączenie nie zostanie zerwane 
nawet w przypadku, gdy urządzenia znajdują odległości 10 metrów 
od siebie, a po między nimi znajdują się przeszkody. 
Na czaszy umieszczony jest przycisk regulacji głośności oraz przycisk 
odbierania połączeń.

Ochronnik słuchu z łącznością bezprzewodową Peltor Listen-
only
Ten ochronnik komunikacji jednokierunkowej po podłączeniu do 
urządzenia komunikacji radiowej, odbiornika kieszonkowego, 
odtwarzacza płyt CD itp. zapewnia wygodę słuchania nawet podczas 
wielogodzinnego korzystania w bardzo trudnych warunkach.

Ochronnik słuchu z łącznością bezprzewodową Peltor non 
attenuation
Wytrzymały, lekki ochronnik słuchu przeznaczony specjalnie do 
zastosowań w środowiskach o małym natężeniu hałasu. 
Szeroki pałąk wykonany z drutu ze stali nierdzewnej zapewnia 
równomierne rozłożenie nacisku. Urządzenie wyposażono w 
wymienne wkładki, kanały wentylacyjne oraz regulację wysokości.

Pozostałe ochronniki słuchu z łącznością 
bezprzewodową firmy Peltor
Dzięki przemyślanej konstrukcji układu mikrofonu i głośnika oraz znakomitym parametrom tłumienia seria 
ochronników słuchu z łącznością bezprzewodową firmy Peltor zapewnia wyjątkową skuteczność akustyczną, 
umożliwiając wysokiej jakości komunikację w każdym środowisku o dużym natężeniu dźwięku.

Silnie tłumiące czasze o zoptymalizowanej konstrukcji 
akustycznej i znakomitej przestrzenności zapewniają 
najwyższą jakość dźwięku i maksymalny komfort. 
Starannie dobrane elementy odbiornika oraz mikrofony 
ze skuteczną kompensacją hałasów charakteryzują 
się minimalnym poziomem rezonansu i zniekształceń, 
zapewniając znakomite odwzorowanie dźwięku, jak 
również wyraźną i niezawodną komunikację nawet w 
środowiskach o bardzo dużym hałasie.
Miękkie, szerokie poduszki uszczelniające wypełnione 

pianką oraz odpowiednio dopasowana sprężyna 
dociskowa wykonana z drutów ze stali nierdzewnej 
zapewniają równomierne i stałe rozłożenie nacisku 
wokół uszu, a tym samym maksymalny komfort. 
Dostępność wielu wersji ochronników (z pałąkiem na 
głowę lub kark, mocowanych do hełmu ochronnego), 
różnorodnych czasz i mikrofonów pozwala na 
dobranie sprzętu, który zaspokoi większość wymagań 
użytkownika.



Peltor ProTac
Produkty z serii Peltor Tactical to „słyszące ochronniki słuchu”. 
Umożliwiają one jednocześnie ochronę słuchu przed szkodliwym 
hałasem i percepcję dźwięków z otoczenia. Dźwięk z otoczenia 
można nawet wzmocnić, przy czym głośne dźwięki impulsowe są 
skutecznie wyciszane. 
Mając założony ochronnik, można rozmawiać z osobą znajdującą 
się obok oraz usłyszeć sygnały ostrzegawcze, w razie ich 
uruchomienia.

Peltor Lite-Com II
Lite-Com to seria produktów z wbudowanym w czaszach 
urządzeniem do komunikacji radiowej. Urządzenie zapewnia 
wydajną i bezproblemową dwukierunkową komunikację krótkiego 
zasięgu (do 2 km). 
Lite-Com II wykorzystuje pasmo 433 i 446 MHz, których używanie 
nie wymaga licencji w większości krajów europejskich.

Peltor DECT-Com
Peltor Dect-Com to cyfrowy, bezprzewodowy system łączności 
wewnętrznej dla maksymalnie ośmiu osób znajdujących się 
na ograniczonym obszarze, np. w promieniu 100 metrów od 
hangaru. 
Technologia DECT zapewnia wyjątkowe możliwości komunikacji 
o wysokiej jakości dźwięku. Dzięki łączności dwustronnej 
komunikacja staje się równie naturalna, co zwykła rozmowa.



Peltor to dobrze znana marka wśród 
pilotów, a to za sprawą wysokiej jakości 
słuchawkom lotniczym.
Ale marka Peltor to również szeroki 
asortyment sprzętu chroniącego słuch i 
zarazem umożliwiającego komunikowanie 
się obsługi naziemnej na lotniskach. 
Produkty firmy Peltor są polecane przez 
ekspertów oraz są stosowane przez ludzi 
troszczących się o dobro własne i innych.

Peltor to jedna z marek wchodzących w 
skład grupy Aearo, której członkowie, np. 
EAR, AOSafety i inni, uzupełniają ofertę w 
zakresie sprzętu ochronny osobistej.
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Informationsbüro Aearo GmbH
Postfach 10 06 12, D-76260 Ettlingen

Tel. +49 (0)7243 7611-0, Fax. +49 (0)7243 7611-18
deinfo@aearo.de  www.peltor.se

Member of the Aearo group


