Tarvikkeet ja varaosat

HY79 huoltosarja. Helposti vaihdettava huoltosarja, joka sisältää vaimennustyynyt ja tiivisterenkaat pikakiinnityksellä. Huoltosarja tulisi vaihtaa
vähintään kahdesti vuodessa luotettavan vaimennuksen, hygienian ja
mukavuuden takaamiseksi.
HY100A kertakäyttöiset hygieniasuojat. Helppo kiinnittää tiivisterenkaiden
päälle. Pakkauksessa 100 paria.
HYM1000 mikrofonin suojus. Kosteuden ja tuulen pitävä. Suojaa puhemikrofonin tehokkaasti ja pidentää sen käyttöikää. Pakkaus 5 metriä, noin 50
vaihtoa.

M60/2 tuulisuoja ympäristömikrofoneihin. Tehokas tuulisuoja mikrofoneihin.
Pakattu pareittain.
LIITÄNTÄKAAPELIT
FL6H 3,5 mm monoliitin
FL6M 2,5 mm monoliitin
FL6N 3,5 mm stereoliitin Micman radiopuhelinta varten.
-Liitäntäkaapelit ovat kylmyyttä ja taivuttelua kestävää polyuretaania,
sopivat mm. radiopuhelimen liittämiseen. Pituus 110 cm.

Peltor ProTac
Terästää kuuloasi silloin kuin
tarvitset sitä eniten

HY100A

HYM1000

M60/2

Peltor - oikea ratkaisu
meluisiin ympäristöihin
Suojaimiin pätee vain yksi totuus: jatkuva pyrkimys parannuksiin.
Peltor on jo yli 50 vuoden ajan erikoistunut kuulonsuojaimien kehittämiseen ja valmistamiseen. Nykyisin olemme tämän tuoteryhmän
maailmanlaajuinen markkinajohtaja.
Jatkuva tutkimus- ja tuotekehitystyömme tähtää ainoastaan yhteen
asiaan: haluamme ylittää itsemme. Tuloksena on täydellinen valikoima kuulonsuojaimia ja yhteysjärjestelmiä, joista löytyy ratkaisu
kaikkiin meluvaarallisiin tilanteisiin, mm. valmistus- ja prosessiteollisuudessa, lentoliikenteessä, sotilaskäytössä ja moottoriurheilussa.
Kuulosi ei siedä kompromisseja.
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Peltor ProTac - Terästää kuuloasi silloin kuin tarvitset sitä eniten
Älykäs kuulonsuojain, mukava ja tehokas. Vahvistaa tärkeät äänet - vaimentaa haitalliset.
Mahdollistaa luonnollisen kommunikoinnin ja äänentoiston.

Tärkeät ominaisuudet, kuten tehokas vaimennus, mukavuus ja parempi äänentoisto,

Paras mahdollinen mukavuus
Tiedät varmasti, että kuulonsuojaimia on käytettävä aina kun ympä-

mahdollisimman mukavia. Pehmeät tiivisterenkaat ja erilliset sangan

ristön melutaso ylittää 85 dB(A). Jo muutaman minuutin laimin-

jousilangat takaavat tasaisen ja vakiona pysyvän puristuksen korvien

Teknologian voittokulkua: monipuolisista ja paremmista ominaisuuksista huolimatta

lyönti päivässä voi johtaa pysyvän kuulovaurion muodostumiseen.

ympärille. Kupujen sisällä on runsaasti tilaa korvia varten.

ProTac on edeltäjiään kätevämpi ja mukavampi.

olemme nähneet paljon vaivaa tehdäksemme kuulonsuojaimista

ovat tulleet askelen lähemmäs täydellisyyttä uuden Peltor ProTacin myötä.

ProTacia voit käyttää koko päivän - huomaamatta sitä. Tästä syystä

Kuuntele ympäristöäsi
Peltor ProTacissa on kuuleva kuulonsuojain, jonka ansiosta voit
kuulla ympäristön äänet: keskustelut, koneiden äänet ja varoitus-

ProTac niskasangalla MT15H7B

ProTac sankasuojain MT15H7A

signaalit. Heikkoja ääniä vahvistetaan, jolloin kuulet ne paremmin

Kuuleva kuulonsuojain - sankamalli
Leveä, pehmustettu sanka. Kaksi
erillistä ruostumatonta teräsjousta ja
matala 2-pistekiinnitys takaavat tasaisena pysyvän puristuksen pehmeiden
tiivisterenkaiden koko pinta-alalle.
Audiotuloliitäntä vakiona.
Värit: punainen, vihreä ja musta
Paino: 370 g

kuin ilman kuulonsuojaimia. Ympäristön äänet välittyvät kahden
mikrofonin kautta stereona, joten erotat niiden suunnan ja tiedät
mistä ne tulevat. Äkilliset impulssiäänet, jotka ylittävät haitallisen
tason, vaimennetaan välittömästi. Elektroninen rajoitin tunnistaa
äänen ja vaimentaa sen kuulon kannalta turvalliselle tasolle. Kun
melu lakkaa, ProTac jatkaa automaattisesti ympäristön kuuntelua.
ProTac-suojaimen kanssa et siis joudu eristetyksi ympäristöstä, mikä

Kuuleva kuulonsuojain - niskasanka
Voidaan yhdistää muiden suojaimien
kanssa, esimerkiksi hitsausvisiirin tai
kypärän. Ohut, säädettävä niskasanka
antaa parhaan mukavuuden.
Väri: musta
Paino: 355 g

olisikin monessa tilanteessa vaarallista ja rasittavaa. Kuulet kaiken
aikaa mitä ympärilläsi tapahtuu ja samalla tiedät, että kuulosi on
suojattu.

ProTac Headset MT15H7A-07

ProTac kypäräkiinnitteinen MT15H7P3*
Kuuleva kuulonsuojain - kypäräkiinnitys
Yhtä mukava kuin MT15H7A, mutta tarkoitettu käytettäväksi Peltorin tai muun
valmistajan suojakypärän kanssa, jossa
on urakiinnitys kuulonsuojaimia varten.
Kuvut voidaan asettaa työ-, tuuletus- ja
taukoasentoon.
Kiinnike visiiriä ja sadesuojaa varten.
Väri: musta
Paino: 405 g

Helppo ja looginen käyttö
Käyttöpainikkeet on sijoitettu oikeanpuoleiseen korvakupuun.
Painikkeet ovat hyvin käsillä ja loogisessa järjestyksessä. Ympäristön äänien voimakkuus voidaan säätää neljään eri tasoon. Toinen
hienous on virransäästötoiminto. Kuulonsuojaimesta katkeaa virta
automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta kahteen tuntiin.
Tämä estää paristojen tyhjenemisen virran päälle unohtumisen takia.
Varoitusääni ilmoittaa paristojen loppumisesta.

Kuuleva kuulonsuojain - headset
Kuten MT15H7A, mutta varustettu
mik ro fon il la, joka voidaan kytkeä
adapterin kautta matkapuhelimeen tai
radiopuhelimeen.
Väri: musta
Paino: 395 g

Myös matkapuhelimen tai radiopuhelimen liittäminen suojaimeen
on mahdollista, jotta olet aina tavoitettavissa jos haluat. ProTac ja

Vaimennusarvot päälaki- ja niskasangalla

Vaimennusarvot kypäräkiinnityksellä

mikrofoni yhdessä erillisen adapterin kanssa muodostavat kaksisuuntaisen yhteysjärjestelmän.

Tekniset tiedot

Äänitason vaimennus: ekvivalentti äänitaso max. 82 dBA

Paristot: 2 x 1,5 V, tyyppi LR6 (koko AA)

Toiminta-aika: noin 270 tuntia

