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Ochrana sluchu 3M™
Nadměrná hladina hluku může poškodit smyslové "vlasové" buňky, převádějící mechanickou energii na jemné elektrické impulsy v nervech, které náš
mozek vnímá jako zvuk. Ztráta sluchu vlivem hluku při práci stále patří mezi významné nemoci z povolání. 3M nabízí širokou řadu zátkových chráničů
sluchu včetně typů k jednomu použití, k opakovanému použití a se spojkou. Lze si vybrat zátkové chrániče sluchu k jednomu použití nebo
k opakovanému použití se šňůrkou nebo bez šňůrky.

Pěnové zátkové chrániče sluchu k jednomu použití 3M™ 1100 a
1110
Standardní, účinné a pohodlné řešení pro vaši ochranu.
•
•
•

Měkká pěna z hypoalergenického polyuretanu nabízí maximální
pohodlí uživatele a zvyšuje akceptování ze strany uživatelů.
Hladký povrch, odolný proti nečistotám, pro lepší hygienu, větší
trvanlivost a pohodlí.
Kuželovitý tvar vyhovuje většině ušních kanálku, takže chrániče se
snadněji používají.

Produktové kódy
1100
Pěnové zátkové chrániče sluchu.
1110
Pěnové zátkové chrániče sluchu se šňůrkou.

3m 1100

Zátkové chrániče sluchu
k jednomu použití z měkké pěny 3M™ 1120 a 1130
Velmi pohodlná volba.
•
•
•

Článkovitý profil zlepšuje pružnost zátkových chráničů sluchu, takže
se lépe přizpůsobí ušnímu kanálku uživatele, což zvyšuje pohodlí.
Velmi měkké složení pro nižší tlak v uchu a větší pohodlí.
Hladký povrch, odolný proti nečistotám.

3m 1120

Produktové kódy
1120
Zátkové chrániče sluchu z měkké pěny bez šňůrky.
1130
Zátkové chrániče sluchu z měkké pěny se šňůrkou.

3m 1130
Technické pojmy
SNR: Průměrná úroveň ochrany, které může zařízení poskytovat v celém
frekvenčním pásmu od 63 Hz do 8000 Hz.
dB: Decibel - jednotka pro měřeni zvuku
HJMJL: Vysoká/střední/nízká frekvence

Technická data

1100/1110

1120/1130

1261/1271

1310

Hodnota útlumu

37

34

25

26

H/M/L (dB)

37/34/31

37/31/27

27/22/20

30/22/19

Schváleno:

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

Značka CE

Ano

Ano
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3M™ série 1200
•
•
•
•

Měkké složení poskytuje větší pohodlí a zvyšuje akceptování ze
strany uživatelů.
Nové provedení úchytu usnadňuje vkládání prsty a díky tomu jsou
chrániče praktičtější.
Praktické úložné pouzdro se sponou na opasek pomáhá uchovávat
chrániče mezi použitím na čistém a chráněném místě, což šetří čas a
snižuje náklady.
Omyvatelné.

3m 1261

Produktové kódy
1261
Zátkové chrániče sluchu k opakovanému použití bez šňůrky.
1271
Zátkové chrániče sluchu k opakovanému použití se šňůrkou.
Zátkové chrániče sluchu s páskem 1310
•
•
•
•
•

Zátkové chrániče sluchu s páskem jsou vhodné, když potřebujete
spolehlivý a pohodlný výrobek, který je snadný na nasazení a
sundání.
Pružný pásek se snadno nasazuje a zároveň zajišťuje optimálně
nízký tlak na různé velikosti hlavy.
Může být nošen za hlavou nebo pod bradou
Měkký a oválný tvar zabezpečí optimální utěsnění zvukového kanálu.
Velmi lehké, 13g

3m 1271

Produktové kódy
1310
Zátkové chrániče sluchu s páskem
1311
Náhradní zátky pro 1310

3m 1310

3M™ Zásobník zátkových chráničů sluchu
3M představuje dva doplnitelné zásobníky zátkových chráničů sluchu.
Jeden pro použití s oblíbenými 3M 1100 zátkových chrániči sluchu. Druhý
je určen pro 3M 1120 zátkové chrániče sluchu.
•
•
•
•
•

Odolný, lehký plastický zásobník lze snadno uchytit na stěnu.
Velká objemová kapacita 700 párů
K připevnění na stěnu nebo volitelně s podstavcem
Snižuje náklady za balení
Žádný odpad z pohozených obalů

1100-R, 1120-R

Produktové kódy
1100-DP
Zásobník zátkových chráničů sluchu typ 1110 + 2x500 párů
1120-DP
Zásobník zátkových chráničů sluchu typ 1120 + 2x500 párů
1100-R
Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu typ 1100, 4x500
párů
1120-R
Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu typ 1120, 4x500
párů
DSP-B
Základna pro montáž dispenzoru na vodorovnou plochu (4
základny/pack)

DSP-B

1100-DP,
1120-DP

