
Zestawy ochronno-komunikacyjne 
zapewniające niezawodną komunikację
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Nowa seria zestawów 
ochronno-komunikacyjnych

Dzięki przemyślanej budowie systemu mikrofonowo-głośnikowego i znakomitym parametrom tłumienia nowa 
seria zestawów ochronno-komunikacyjnych firmy Peltor zapewnia wyjątkową wydajność akustyczną, umożliwia-
jąc tym samym wysokiej jakości komunikację w środowiskach o bardzo dużym natężeniu dźwięku. Wytrzymałe i 
sprawdzone konstrukcje firmy Peltor zapewniają wysoki poziom komfortu, pozwalając na wielogodzinne ich sto-
sowanie w bardzo trudnych warunkach.
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Odpowiednio dopasowana sprężyna 
dociskowa wykonana z drutów ze stali 
nierdzewnej zapewnia 
równomierne i stałe rozłożenie nacisku 
dokoła uszu.

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

Mocowane na pałąku 
słuchawki charakteryzujące się 
najniższym rezonansem i pozio-
mem zniekształceń, zapewnia-
jąc doskonałe odwzorowanie 
dźwięku nawet w bardzo hała-
śliwym środowisku.

Miękkie, szerokie, 
wypełnione gąbką i płynem 
poduszki uszczelniające z 
wbudowanymi kanałami umoż-
liwiającymi wyrównanie nacisku 
zapewniają dokładne dopaso-
wanie do uszu i idealny komfort.

Przewód połączeniowy, z elastyczną 
poliuretanową izolacją, zakończony 
odlewaną wtyczką.

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

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

Ramię mikrofonu: Szybka i pro-
sta regulacja odległości, 
długości, wysokości i kąta 
nachylenia. Proste przełączanie 
pomiędzy trybem mowy 
i gotowości.

Tabele współczynników tłumienia
Zestawy są testowane i aprobowane zgodnie z dyrektywą dotyczącą sprzętu ochrony osobistej 89/686/EWG i odnośnymi częściami europejskiej normy EN 352-
1:1993. Współczynniki tłumienia podane w raporcie z testu certyfikacyjnego wydanym przez wydział fizyki fińskiego instytutu medycyny pracy (Finnish Institute of 
Occupational Health, Topeliuksenkatu 41, FI-00250 Helsinki, Finlandia), nr w rejestrze 0403.
Objaśnienia do tabeli współczynników tłumienia: 1. Częstotliwość [Hz], 2. Średnie tłumienie [dB]. 3. Odchylenie standardowe [dB]. 4. Średni współczynnik ochrony.

Pałąk (A) Zwiększona 
szerokość, miękkie wkładki 
– pełny komfort przez cały 
dzień pracy..

Składany pałąk (F) Łatwość 
przechowywania, gdy 
zestaw nie jest używany.

Pałąk na szyję (B) Do sto-
sowania w sytuacjach, gdy 
tradycyjny pałąk stanowiłby 
utrudnienie.

Zaczep do kasku (P3E) 
Umożliwia zamocowanie 
zestawu na większości 
typowych kasków.

Pałąk, składany pałąk oraz pałąk na szyję (A, F, B) Zaczep do kasku (P3E)



Standardowe zestawy 
ochronno-komunikacyjne

Zestawy ochronno-komunikacyjne zgodne z normą EEx – EEX ib IIC 
T4
Zestaw ochronno-komunikacyjny zgodny z normą EEx wyposażony w 
słuchawki HTS 230 Ω oraz mikrofon MT7. Przewód łączący o długości 
0,5–1,4 m, z miękkiego spiralnego poliuretanu z odlewaną wtyczką Nexus 
TP-120, przeznaczony do adaptera PTT zgodnego z normą EEx.

Modele  Kod produktu  Ciężar
Składany pałąk  MT7H79F-50   335 g
Pałąk na szyję  MT7H79B-50   300 g
Zaczep do kasku  MT7H79P3E-50   345 g

Standardowy zestaw ochronno-komunikacyjny ze słuchawkami HTS 230 
i mikrofonem MT7. Przewód łączący o długości 0,5–1,4 m, z miękkiego 
spiralnego poliuretanu z odlewaną wtyczką Nexus TP-120, przeznaczony 
do adaptera PTT.

Modele  Kod produktu  Ciężar
Pałąk  MT7H79A    315 g
Pałąk na szyję  MT7H79B    300 g
Zaczep do kasku  MT7H79P3E    345 g

Zestaw ochronno-komunikacyjny z bezpośrednim złączem dla urzą-
dzeń do komunikacji radiowej.
Zestaw ochronno-komunikacyjny z bezpośrednim złączem dla różnego typu 
urządzeń do komunikacji radiowej. Wbudowany w lewy nausznik przycisk 
„naciśnij, aby mówić” (PTT, ang. push to talk). Zestawy ochronno-komunika-
cyjne są wyposażone w dwie równolegle podłączone słuchawki HTS 230 Ω 
oraz mikrofon MT53.
MT53H79*-21 do urządzenia Motorola GP300
MT53H79*-31 do urządzenia Icom i innych,
MT53H79*-32 do urządzenia Motorola GP340
MT53H79*-35 do urządzeń firmy Icom i innych, złącze kątowe
MT53H79*-36 do urządzeń firmy Kenwood
MT53H79*-41 do urządzeń firmy Motorola GP344, 388
Modele Kod produktu   Ciężar
Pałąk  MT53H79A-**   310 g
Zaczep do kasku  MT53H79P3E-**   340 g
Zestaw ochronno-komunikacyjny z bezpośrednim złączem do telefonów
Zestaw ochronno-komunikacyjny z bezpośrednim złączem do niektórych 
typów telefonów GSM i DECT. Przycisk Połącz/Rozłącz wbudowany w lewy 
nausznik. Ten zestaw ochronno-komunikacyjny jest wyposażony w dwie 
równoległe podłączone słuchawki HTS 230 Ω oraz mikrofon MT53. Przewód 
łączący o długości 0,8–1,9 m, z miękkiego spiralnego poliuretanu z odle-
waną wtyczką 2,5 mm. (Podłączenie niektórych telefonów może wymagać 
specjalnego adaptera.)
Modele  Kod produktu   Ciężar
Pałąk  MT53H79A-28   310 g
Mocowanie do kasku     MT53H79P3E-28   340 g.



Zestaw ochronno-komunikacyjny „Listen only” – stereofoniczny
Zestaw ochronno-komunikacyjny „Listen only” (tylko odsłuch) z ogranicznikiem, 
słuchawkami HTR 230 Ω oraz przewodem łączącym o długości 0,75–1,4 m z 
miękkiego spiralnego poliuretanu z odlewaną wtyczką, do urządzeń radiowych 
o impedancji na złączu w zakresie 4–600 Ω. HTB posiada maksymalną impe-
dancję na wejściu. Odpowiada poziomowi dźwięku 82 dB.

Zestaw ochronno-komunikacyjny „Listen only” – monofoniczny
Zestaw ochronno-komunikacyjny „Listen only” z dwiema podłączonymi rów-
nolegle słuchawkami HTR 230 Ω oraz przewodem łączącym o długości 0,75–
1,4 m z miękkiego spiralnego poliuretanu z odlewaną wtyczką, do urządzeń 
radiowych o impedancji na złączu w zakresie 4–300 Ω. Dostosowane również 
do odbiorników kieszonkowych Peltor Workstyle.

Zestaw ochronno-komunikacyjny zgodny z normą EEx – EEX ib IIC T4
Zestaw ochronno-komunikacyjny „Listen only” ze słuchawkami HTR 230 Ω oraz 
przewodem łączącym o długości 0,75–1,4 m, z miękkiego spiralnego poliureta-
nu z odlewaną wtyczką.

Zestawy ochronno-komunikacyjne „Listen only”

Modele   Kod produktu  Kątowe  Ciężar
Pałąk  HTB79A 6,3 mm  290g
Składany pałąk   HTB79F 6,3 mm  310g
Zaczep do kasku   HTB79P3E 6,3 mm  320g
Pałąk  HTB79A-02 3,5 mm  290g

Modele  Kod produktu  Kątowe  Ciężar
Pałąk  HTM79A 3,5 mm 290g
Składany pałąk  HTM79F 3,5 mm 310g
Pałąk na szyję  HTM79B 3,5 mm 275g
Zaczep do kasku  HTM79P3E 3,5 mm 320g
Pałąk  HTM79A-03 2,5 mm 290g
Zaczep do kasku  HTM79P3E-03 2,5 mm 320g
Pałąk na szyję  HTM79B-03 2,5 mm 275g

Modele  Kod produktu  Kątowe  Ciężar
Składany pałąk  HTM79F-50 3,5 mm  310g
Zaczep do kasku  HTM79P3E-50 3,5 mm  320g
Zaczep do kasku  HTM79P3E-53 2,5 mm  320g
Zaczep do kasku  HTM79P3E-54 3,5 mm Screw-in 320g



Nauszniki nietłumiące i nauszniki do komunikacji jednokierunkowej 
(Listen Only)
Bardzo wygodne wytrzymałe lekkie nauszniki, zaprojektowane w taki 
sposób, aby nie tłumić dźwięków z otoczenia. Przeznaczone do zastosowań 
w środowisku o małym natężeniu hałasu, w którym nie są wymagane och-
ronniki słuchu, natomiast ważny jest odbiór dźwięków z otoczenia.

Nauszniki nietłumiące
Wygodny szeroki pałąk wykonany z drutu ze stali nierdzewnej zapewnia 
równomierne rozłożenie nacisku. Wymienne wkładki i kanały wentylacyjne. 
Słuchawki HTR 230 Ω z przewodem o długości 0,8–1,7 m oraz wtopionym 
złączem Nexus TP-120 do użytku z adapterem PTT. Mikrofon MT7.

Modele
MT32H01 – jedna słuchawka
MT32H02 – dwie słuchawki

Nauszniki nietłumiące do komunikacji jednokierunkowej (Listen Only)
Parametry jak wyżej, ale z przewodem o długości 1,1 m i wtopionym złączem 
3,5 mm.
Słuchawki HTR 230 Ω. 

Modele
HT04 (stereo)
HTM04 (mono)

Nauszniki średniotłumiące i nauszniki do komunikacji jednokierunkowej
Średniotłumiące nauszniki przeznaczone do zastosowań w środowisku 
o średnim natężeniu hałasu. Wyjątkowo niski profil czasz zapewnia łatwość 
i wygodę użytkowania z innymi środkami ochrony osobistej, np. osłonami 
spawalniczymi lub maskami ochronnymi. Lekkie, miękkie poduszki 
uszczelniające wypełnione pianką i płynem oraz odpowiednio dopasowana 
sprężyna dociskowa wykonana z drutów ze stali nierdzewnej zapewniają 
równomierne i stałe rozłożenie nacisku wokół uszu, a tym samym mak-
symalny komfort. Mocowane na pałąku słuchawki, charakteryzujące się 
najniższym rezonansem i poziomem zniekształceń, zapewniają doskonałe 
odwzorowanie dźwięku.

Nauszniki średniotłumiące
Dostępne w wersji standardowej ze słuchawkami HTS 230 Ω i przewodem 
o długości 0,5–1,4 m, z wtopionym złączem Nexus TP-120, do użytku 
z adapterem PTT. Mikrofon MT7.
Modele
Konfiguracja  Kod produktu  Ciężar
Pałąk  MT7H61A   280 g
Składany pałąk  MT7H61FA   300 g
Pałąk na szyję  MT7H61B   265 g

Nauszniki średniotłumiące do komunikacji jednokierunkowej
Dostępne w wersji standardowej ze słuchawkami HTR 230 Ω i przewodem 
o długości 1–1,2 m, z wtopionym złączem stereo 3,5 mm.
Modele
Konfiguracja  Kod produktu  Ciężar
Pałąk na szyję  HT61B-01   195g
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W przypadku środków ochrony osobistej liczy się tylko jedno:
nieustanne doskonalenie. Firma Peltor specjalizuje się w projektowaniu 
i produkcji ochronników słuchu od ponad 50 lat.

Dziś jesteśmy światowym liderem w tej branży. Cały czas inwestujemy 
w badania i rozwój, którym przyświeca jeden cel: ciągłe doskonalenie. 
W rezultacie oferujemy pełną gamę ochronników słuchu i środków 
komunikacji, zapewniających rozwiązania we wszystkich sytuacjach 
zagrożenia hałasem.

Słuch jest zbyt ważny, aby iść na kompromis!

Parametry techniczne słuchawek 
i mikrofonów

Mikrofon MT7, MT32
Typ: dynamiczny mikrofon różnicowy 
Pasmo przenoszenia: 70–9 000 Hz +/– 6 dB
Czułość jako mikrofonu słuchawkowego: 4 mV / 
220 Ω
Impedancja: 230 Ω
Tłumienie hałasu: 12 dB przy 1 kHz

Mikrofon MT53
Typ: różnicowy mikrofon elektretowy
Pasmo przenoszenia: 70–10 000 Hz +/– 6 dB
Czułość jako mikrofonu słuchawkowego: 
15 mV/680 Ω
Impedancja: 680 Ω
Tłumienie hałasu: 15 dB przy 1 kHz

Słuchawka HTS-230 Ω
Typ: dynamiczna
Pasmo przenoszenia: 125–8 000 Hz
Impedancja: 230 Ω
Poziom wyjścia dla 0,5 V/1 kHz: 81 dBA

Słuchawka HTS-230 Ω
Typ: dynamiczna
Pasmo przenoszenia: 32–16 000 Hz
Impedancja: 230 Ω
Poziom wyjścia dla 0,5 V/1 kHz: 81,5 dBA

Części zapasowe/akcesoria

Clean –  jednorazowe osłony HY100A
Pakowane po 100 par, łatwe do założenia na poduszki 
uszczelniające.

Osłona mikrofonu – Mike protector HYM1000
Efektywna, jednorazowa osłona wydłużająca żywotność 
mikrofonu.
Opakowanie 50 sztuk.

Osłona przeciwwietrzna M40/1
Efektywna ochrona mikrofonu przed wiatrem.
Opakowanie zawiera jedną sztukę.

Klamra przewodu TKFL01
Umożliwia przyczepienie przewodu do klapy lub kies-
zeni odzieży, zapobiegając jego niewygodnemu zwi-
saniu.

Torba FP9007
Skuteczna ochrona nauszników podczas transportu 
i przechowywania.

Zestaw higieniczny
Szybka i łatwa wymiana poduszek uszczelniających. 
Zestaw zawiera dwie poduszki uszczelniające i dwie 
poduszki tłumiące. Aby zapewnić prawidłowe działanie 
i higienę, należy je wymieniać dwa razy do roku.

MT7H79* HY79
MT53H79* HY79
MT32H0* HY02
HT04 HY02
HTM04 HY02
MT7H61* HY63
HT61* HY63
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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


