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Hallásmegóvó Programok úttörője. A Howard Leight több mint 30 éve dolgozik a munkahelyi halláskárosodás 

megelőzéséért; tökéletesíti hallásvédő eszközeinek formatervezését, műszaki megoldásait, teljesítményét és 

kényelmi funkcióit, valamint folyamatosan hangsúlyozza a hallásvédelemmel kapcsolatos képzés fontosságát.
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Termékválasztást segítő útmutatónknak köszönhetően jobban megismerheti a 
termékeket, amelyeket jelenleg használ, és új lehetőségeket is felfedezhet.

Még mindig nem sikerült megtalálnia a megfelelő hallásvédő eszközt? 
További megoldásokkal segít Önnek a Hallásvédelmi Segéd (Hearing 
Protector Selector) a howardleight.com honlapon.

Tökéletes illeszkedés minden felhasználó 
számára, bármely környezetben

A hallásmegóvás többről szól, minthogy 

Ön biztosítja dolgozói számára a zajok 

többségét blokkoló füldugókat vagy 

fültokokat. A cél az alkalmazottak számára 

legmegfelelőbb megoldás megtalálása. 

Mi a Howard Leight cégnél felismertük, 

hogy a hallásvédelem terén termékeinkre 

támaszkodó dolgozók elképesztően 

sokfélék.  És hasonlóan sokféle módon 

választják ki a számukra megfelelő 

hallásvédő megoldást. Ezen elveket szem 

előtt tartva állítottuk össze ezt az Útmutatót.

Mi a legfontosabb Önnek és alkalmazot-

tainak? Újrafelhasználás vagy higiénia? 

Hosszantartó kényelem? SNR? Detektál-

hatóság? Megfelelés? Speciális ipari köve-

telmények? Minden egyes Howard Leight® 

hallásvédelmi terméket úgy indexáltunk, 

hogy Ön mindig megtalálhassa az Ön szá-

mára leginkább ideális megoldást.Minden a 
döntésen múlik.

Füldugók
Már meggyőződött 

arról, hogy a füldugók 

jól teljesítenek az Önök 

munkakörnyezetében? 

Ismerje meg teljes 

termékválasztékunkat, 

hogy kiválaszthassa 

az illeszkedés, SNR 

érték, anyag és egyéb 

tekintetben Önnek 

legmegfelelőbb meg-

oldásokat.

7.-20. oldal

Fültokok 
Szeretné megismerni 

a rendelkezésre álló 

összes funkciót? Fe-

dezze fel a különböző 

viselési módokat, a 

kommunikáció tökéle-

tesítésének lehetősé-

geit, és ismerje meg a 

legkülönfélébb mun-

kakörülményekhez 

alkalmazható funkciók 

széles választékát.

21.-37. oldal

Hallásmegóvás 
Ismerkedjen meg a 

hallás megóvásának 

alapjaival, a 

döntéshozatalban 

szerepet játszó 

szabályozással és 

a hallásmegóvásra 

irányuló program 

hatékonnyá tételét 

segíteni hivatott és 

bevált gyakorlattal.

2.-7. oldal

Keresési 
szempontok 
Az Önök iparága 

vagy alkalmazási 

területe különleges 

igényeket támaszt? 

Keresési segédletünk 

megkönnyíti a 

termékválasztást.

38.-43. oldal

Zajcsillapítási  
táblázatok
Részletes táblázatok 

segítenek áttekinteni 

összes termékünk 

zajcsillapításra vonat-

kozó teljesítményét.

45.-47. oldal 

VeriPRO™

Állapítsa meg eszközei 

zajcsillapításának 

tényleges értékét 

percek alatt.

48. oldal

A zaj okozta 
halláská-
rosodás 
100%-ban 
megelőzhető.
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A zaj okozta 
halláskárosodás 
100%-ban 
megelőzhető.
Más munkahelyi sérülésekkel ellentétben a zaj okozta halláskárosodásnak (NIHL) 
nincs látható jele vagy bizonyítéka. Sérülés nem látható, első előforduláskor a 
károsodás bekövetkezése észrevétlen marad. A zaj okozta halláskárosodás az 
idő elteltével halmozódik, hatásai csak jóval a károsodás bekövetkezte után 
érzékelhetők. A zaj okozta halláskárosodás maradandó és visszafordíthatatlan. 
Ellenben megfelelő képzés, motiváció és védelem esetén 100%-ban megelőzhető.

A WHO adatai szerint a zaj okozta halláskáro-
sodás a világon a leggyakoribb maradandó ám 
megelőzhető munkahelyi betegség. Az EU-ban 
a zaj okozta halláskárosodás a leggyakrabban 
jelentett munkahelyi sérülés. Az EU dolgozók 
20%-a munkaidejének felében, 10%-a teljes 
munkaideje alatt veszélyes zajnak van kitéve 
(forrás: EU OSHA).

A Howard Leight elkötelezetten dolgozik azért, 
hogy az Ön alkalmazottai számára megfelelő és 
hatékony Hallásmegóvó Programok összeállí-
tását segítő motivációs és oktatási eszközöket 
bocsásson rendelkezésre. Folyamatosan tájéko-
zódjon az említett eszközökről és módszerekről a 
howardleight.com honlapon.

Mikor számít egy zaj veszélyesnek? Minden 
olyan esetben, amikor kartávolságnyira lévő kollé-
gájával kiabálnia kell ahhoz, hogy hallják egymást. 

Fokozatos állapotromlás
A zaj okozta halláskárosodás ritkán következik 

be egyik napról a másikra. Jellemzőbb, hogy a 

károsodás a veszélyes zajnak való minden egyes 

kitettséggel fokozódik és mindkét fület egyformán 

érinti. Az állapot előrehaladása az egészséges 

hallásra irányuló vizsgálatokkal mutatható ki. 

(beleértve a Hallásmegóvó Program keretében 

minden dolgozónál évente elvégzett audiogrammok 

adatainak elemzését) Az audiogrammok 

(hallásgörbék) kimutatják, hogy bekövetkezett-e egy 

dolgozó esetében halláscsökkenés, ez maradandó 

károsodás-e, illetve szükség van-e további megelőző 

lépések megtételére.

Hallásvesztés magas frekvenciák 

esetében 
A halláskárosodás kezdeti szakaszában először a 

magas frekvenciák vesznek el, ennek tudható be, 

hogy a zaj okozta halláskárosodást elszenvedők 

számára gyakran a magas hangok (emberi hang, 

figyelmeztető-, és vészjelzések) észlelése okoz 

nehézséget. Ezek a hangok más hangokhoz 

képest tompábbnak vagy torzabbnak tűnnek. 

Normális hallás esetén a beszélgetések 

érthetőek, ha elég hangosak. Ha valaki zaj okozta 

halláskárosodásban szenved, a hangerő növelése 

önmagában nem teszi érthetőbbé a beszédet. A 

beszéd tisztaság érzékelése sérül függetlenül attól, 

hogy milyen magas a hangerő.

Bár látható tünetek nincsenek, néhány 
egyszerű jel egyértelműen utal a zaj 
okozta halláskárosodásra. E jelek 
korai szakaszban történő felismerése 
segíthet a további károsodás 
megakadályozásában.

A zaj okozta 
halláskárosodásra 
utaló jelek

Leggyakoribb tünetek
A zaj okozta halláskárosodást szenvedett 

személyeknél tinnitus (fülzúgás, fülcsengés) lép 

fel, vagy hallásuk tompul. A hallással közvetlenül 

nem összekapcsolható tünetek közé sorolhatjuk 

a stresszesebb állapotot, vérnyomásemelkedést, 

alvászavarokat és/vagy a fejfájást.

Bár igen gyakran vagyunk kitéve veszélyes 
zajnak, a halláskárosodás megelőzése 
egyszerű: a megoldás: veszélyes zajnak való 
kitettség esetén folyamatosan viselni kell a 
megfelelően illesztett hallásvédő eszközt. Ez a 
célja minden Hallásmegóvó Programnak.

A zaj okozta halláskárosodás nem csupán 
munkahelyi probléma. A baj a munkahelyen 
kívül is megtörténhet. Sok dolgozó nagytelje-
sítményű szerszámokat használ, hangos rock 
koncertekre és sporteseményekre látogat el, 
vagy éppen lövész sportot űz. Minden ilyen 
esetben bekövetkezhet a veszélyes zajnak való 
kitettség. A megelőzés kulcsfontosságú, mind 
a munkahelyen mind azon kívül.



4            5

A gyártásban, építőiparban és más iparágakban egyaránt fokozott fejlődés figyelhető meg Európaszerte, 
ami párhuzamosan azt eredményezi, hogy egyre több dolgozó van kitéve munkahelyén veszélyes zajszin-
teknek. Az összes alkalmazott több mint 29%-a munkaideje több mint egy negyedében, 11%-a pedig 
teljes munkaideje alatt veszélyes zajszint mellett dolgozik, és ez a tendencia erősödik. 

A zaj okozta halláskárosodás maradandó és visszafordíthatatlan, ám teljes mértékben megelőzhető.  Az új 
2003/10/EC Európai Direktíva célja megelőzni a dolgozók káros zajnak való kitettségét és elősegíteni egy 
egészségesebb és jóval hatékonyabb dolgozói állomány kialakulását. 

Az alábbiakban összefoglaljuk a Direktíva rendelkezéseit, valamint a sikeres Hallásmegóvó Program alkal-
mazása terén bevált gyakorlat fontosabb elemeit.

A bevált gyakorlatot alkalmazva 
állítson össze sikeres 
Hallásmegóvó Programot.

A kockázat meghatározása 
és felmérése

Kitettség elkerülése  
és csökkentése

Egyéni védelem

A 2003/10/
EC Európai 
Direktíva 
követelmé-
nyei

Felmérés - Zajszint értéke-
lést kell végezni minden  – 
Zajszint értékelést kell végezni 
minden dolgozónál, aki 80 dBA 
zajszintnek van kitéve. De nem 
lehet minden dolgozó esetében 
egyéni pontos méréseket vé-
gezni. Reprezentatív mintavételi 
eljárást kell alkalmazni, ameny-
nyiben kimutatható, hogy a zaj-
nak való kitettség ugyanazon 
területen dolgozó vagy ugyan-
olyan feladatot ellátó más dol-
gozók esetében is hasonló.

Professzionális mérés – A 
munkahely különböző pontjain 
érvényes zajszinteket illetékes 
szakcégnek kell bemérnie repre-
zentatív mintavétel segítségével.

Szabályozástechnika – A kitettséget javasolt 
a zajforrások és a zaj által megtett út egészén 
szabályozástechnikai megoldások segítségével 
csökkenteni. A szabályozástechnikai megoldások 
közé érthetjük a rezgéscsillapító eszközök, hang-
elnyelő panelek, válaszfalak, hangtompító megol-
dások használatát és a motorok teljesítményének 
vagy működési sebességének szabályozását is.

Karbantartás – A felesleges zajkibocsátás 
megakadályozása érdekében rendszeresen vé-
gezze el a gépek karbantartását.

Adminisztratív intézkedések – Szabályzatban 
rögzítse a dolgozók kitettségi idejének korláto-
zását szolgáló rendelkezéseket. Ilyen rendel-
kezések lehetnek: dolgozók rotálása a zajos 
munkaterületeken, csendszünetek beiktatása a 
zajnak kitett dolgozók esetében, munkafolya-
matok (pl. karbantartás, tisztítás) áthelyezése 
csendesebb műszakok idejére.

Önkéntes használat – Különféle hal-
lásvédő eszközöket kell a 80 dBA zaj-
szintnek (Első intézkedési szint – 8 órás 
kitettség) kitett dolgozók rendelkezésére 
bocsátani.

Kötelező használat – A dolgozók kö-
telesek hallásvédő eszközt viselni ha a 
zajszint eléri vagy meghaladja a 85dBA 
értéket (Legmagasabb intézkedési szint 
– 8 órás kitettség).

Használat  – A munkáltató köteles 
gondoskodni a hallásvédő eszközök 
megfelelő használatáról a zajnak kitett 
dolgozók esetében.

Bevált 
gyakorlat, 
amely a 
hallás-
megóvást 
elősegíti és 
motiválja

Változások dokumentálása –
A berendezéseket vagy folya-
matokat érintő összes változást 
dokumentálja, még akkor is, 
ha annak eredménye a zajszint 
csökkenése.

Helyezzen ki zajtérképet – A 
közös helyiségekben kihelye-
zett zajtérképpel hatékonyan 
tájékoztathatja dolgozóit a kü-
lönböző területek zajszintjeiről 
és a kapcsolódó változásokról.

Kitettség dokumentálása – 
Minden dolgozó TWA kitettsé-
gének értékét rá kell vezetni az 
illető személyi lapjára.

Csendes berendezések – Igyekezzen töké-
letesített zajszabályozással működő gépeket, 
berendezéseket vásárolni.

Karbantartás – A zaj gyakran azt jelzi, hogy a 
gép karbantartásért kiált. A javítás/karbantar-
tás csökkentheti a zajszintet.

A zajforrás blokkolása vagy elszigetelése 
– Emeljen védőfalakat, vagy helyezze át a 
zajos berendezést (vagy annak kezelőjét) egy 
vastag fal túloldalára. A zajos tárgytól való tá-
volság megduplázásával a hangerőt hatéko-
nyan a felére csökkentheti (zajszint kb 3dB-el 
csökken).

Dolgozók munkabeosztása – Adminisztratív 
szabályozás: pl. csendes helyen eltöltendő 
szünetek beiktatása a zajnak kitett dolgozók 
munkarendjébe, vagy a dolgozók rövidebb 
időtartamokra történő átirányítása zajos mun-
kavégzésre.

Valódi választék biztosítása – Minden 
dolgozójának bocsásson rendelkezésére 
legalább egy fajta egyszerhasználatos, 
többszörhasználatos, és fejpántos füldu-
gót és egy fültokot.

Egyéni zajcsökkentési érték (Personal 
Attenuation Rating – PAR) – Ellenőrizze 
alkalmazottai füldugóinak illeszkedési 
hatékonyságát helyszíni ellenőrző/hite-
lesítő rendszer (pl. VeriPRO™) segítségé-
vel. Ellenőrizze, hogy dolgozói védelme 
optimális-e, szükségük van-e további 
képzésre, vagy nem kell-e kipróbálniuk 
egy új típust.

Tegye könnyen elérhetővé a hallás-
védő eszközöket – Szereljen fel füldugó 
adagolót a blokkolóóra közelébe, a 
fültokokat tárolja a műszakváltás hely-
színein.

Egészségmegőrzés
Dolgozók tájékoztatása és 
képzése

Konzultáció, a dolgozók 
részvétele

A 2003/10/
EC Európai 
Direktíva kö-
vetelményei

Hallásvizsgálat – Megelőző célú hal-
lásvizsgálat lehetőségét kell biztosítani 
azon dolgozók számára, akik kitettségi 
szintje meghaladja az első intézkedési 
szinthez tartozó alsó értéket.

Nyilvántartás – A munkáltató felelős 
az egészségügyi adatok naprakész 
nyilvántartásáért.

Hozzáférés – Az alkalmazottaknak 
kérés esetén biztosítani kell az egész-
ségügyi nyilvántartási adataikhoz való 
hozzáférést.

Képzés – A dolgozókat tájékoztatni 
kell a zajnak való kitettség veszélye-
iről, a kitettség elkerülésének/csök-
kentésének módjairól, a Direktívában 
meghatározott kitettségi értékekről 
és határértékekről, a zaj értékeléséről 
és méréséről, a hallásvédő eszközök 
megfelelő használatáról, a zajnak 
való kitettség jeleinek felismeréséről/
jelentéséről, az egészségmegőrzés 
helyzetéről és a zajnak való kitettség 
elkerülését szolgáló munkahelyi biz-
tonsági gyakorlatról.

Részvétel – A dolgozók aktívan részt 
vehetnek az egészséges hallásukkal 
összefüggő döntések meghozatalában.

Bevált 
gyakorlat, 
amely a 
hallás-
megóvást 
elősegíti és 
motiválja

Adatok megőrzése – Így az 
audiológus szakember folyamatosan 
össze tudja hasonlítani az eltérő idő-
pontokban készült hallásgörbéket.

Nyomon követés – Gondoskod-
jon arról, hogy a vizsgálati eszköz 
értelmezhető/érthető jelentéseket 
készítsen.

Eredmények azonnali áttekintése  
– Felmérések igazolják, hogy a hal-
lásvizsgálati eredmények vizsgálatot 
követő azonnali, a dolgozóval közö-
sen végzett értékelése igen kedvező 
fogadtatású.

Egyéni, személyes képzés – A sze-
mélyes odafigyelés segít az emléke-
zetes oktatási élmény kialakulásában.

Folyamatos képzés – Osszon szét 
tájékoztató szórólapokat és függesz-
szen ki motiváló plakátokat a közös 
helyiségekben, valamint a hallásvédő 
eszközök rendelkezésre állási helyein. 
Év közben többször tartson tudást 
felfrissítő továbbképzéseket.

Csapatmunka – A különböző rész-
legekből összeállított csapatokkal 
növelhető a Hallásmegóvó Program 
támogatottsága, számos terüle-
ten keletkezhet többletinformáció 
és egyszerűbbé válhat a Program 
bevezetése és alkalmazása. Vonja 
be a Hallásmegóvó Programba az 
egészségügyi és biztonsági szak-
embereket, az értékesítés, humán 
erőforrások területén dolgozó alkal-
mazottakat és a felsőbb vezetést is.

A munkakörülményekre irányuló harmadik európai felmérés, 2000
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Füldugók

LEGGYAKORIBB ZAJFORRÁSOK
A hangerő 3dB-ként megkétszereződik

Foglalkozással összefüggő zajok Mindennapi zajok

Azonnali fizikai károsodás – 160 dB

Ágyúlövés – 162 dB Puskalövés – 162 dB

Autóverseny – 130 dBLégkalapács – 130 dB 

Rock koncert – 120 dB
Láncfűrész – 118 dB

Oxigénes hegesztőpisztoly – 121 dB
Tömörítőgép, zúzógép – 116 dB 

Diesel kamion gyorsulása – 114 dB 
Csavarozógép – 102 dB 

Buldózer – 100 dB 
Ipari tűzjelző – 95 dB 
Asztali fűrész – 93 dB 

Síró csecsemő – 110 dB
CD/MP3 lejátszó – 105 dB
Motorkerékpár – 105 dB

Nagyteljesítményű fűnyíró – 94 dB
Metró – 90 dB

Kézi fűrész – 85 dB 
Villás targonca – 87 dB

Esztergapad – 81 dB 
Normális beszélgetés – 60 dB 

Transzformátor – 50 dB Zápor – 50 dB

Hajszárító – 80 dB
Ébresztőóra – 75 dB

Propelleres repülő pilótafülkéje – 88 dB

Azonnali fájdalomküszöb – 130 dB

A zajszintnek való rövididejű kitettség halláskárosodást és fülzúgást okozhat – 120 dB

Hallásvédelem szükséges – 85 dB

Hallásvédő eszköz rendelkezésre állása szükséges – 80 dB

Nem veszélyes zaj – 75 dB

Kellemes hang, zaj – 50 dB

Óra/
nap 8

85

6

86

4

88

3

89

2

91

1.5

92

1

94

0.5

97
Zajszint  
(dBA)

A következő szinteket 
meghaladó kitettségek 
mindegyike esetén 
hallásvédő eszköz 
viselése szükséges:

Minden a választáson múlik.
A hallásvédelem iránti elkötelezettség azt jelenti, hogy 

figyelembe veszünk minden olyan szempontot, amely egy 

füldugót megkülönböztethet egy másiktól: anyag, forma, méret 

és SNR érték. A Howard Leight-nek köszönhetően a termékek 

egyszerűen összehasonlíthatók, és garantált, hogy minden 

dolgozó a megfelelően illeszkedő és tökéletes védelmet kapja.

A dolgozók általában nincsenek tisztában azokkal a potenciálisan veszélyt jelentő 
zajszintekkel, amelyeknek nap mint nap ki vannak téve munkahelyükön és azon 
kívül. A Howard Leight® Zajszint Skálája igen hatékony vizuális eszköz, amely segít a 
dolgozóknak megérteni és megismerni a mindennapos tevékenységekhez kapcsolódó 
zajszinteket és a hallásvédelemmel kapcsolatos európai követelményeket.

A 2003/10/EC Európai Direktíva főbb 
elemei Intézkedési szint - 80 dBA

Intézkedési szint - 80 dBA 
Minden zajszint figyelése
A zajnak kitett dolgozók éves hallásvizsgálata
A zajnak kitett dolgozók éves továbbképzése
Különféle hallásvédő eszközöket kell ingyenesen  
a dolgozók rendelkezésére bocsátani

Megengedett Kitettségi Határérték (PEL) - 
85 dBA 
A zajnak kitett dolgozók részére hallásvédő 
eszközöket kell biztosítani

Megengedett Kitettségi Határérték (PEL) - 85 dBA TWA

A kockázatok/veszélyek megismerése

Töltse le a Howard Leight Zajmérő Skálájának ábráját a www.howardleight.com oldalról, 

vagy további példányokért hívjon bennünket, hogy kiakaszthassa azokat a munkaterületen.
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A bármilyen méretű és alakú hallójárathoz való illeszkedés nem szabad, hogy bonyolult feladat legyen.  
A megfelelő füldugó kényelmesen, a védelem szintjét megtartva illeszkedik a hallójáratba.  
A Howard Leight® füldugók egyesítik az anyaghasználat és formatervezés tudományos vívmányait, 
így minden dolgozó számára biztosított a tökéletes illeszkedés.

Miért ennyi fajta füldugó? 
Mert az emberek, az emberek füle, és körülményeik is annyira különbözőek. 
A Howard Leight a stílusok és formák legszélesebb választékával biztosítja az adott 
helyzetek szinte bármelyikéhez történő tökéletes alkalmazkodást.

Választék.

A hallásvédelem csak akkor működik, ha az emberek használják is az arra szolgáló eszközöket. 
A Howard Leight az SNR teljesítmény széles skáláját kínálja, így tökéletes hallásvédelmet garantál 
anélkül, hogy a munkavállalók általános biztonsága veszélybe kerülne.

Védelem.

A dolgozók számára legmegfelelőbb védelem 
biztosítása nem egyenlő azzal, hogy a 
legmagasabb SNR értékű füldugót választjuk.

Illeszkedés. CMT (Conforming Material 
Technology™) technológia A CMT, 
mint a felhasználóbarát formatervezés 
csodája biztosítja, hogy a SmartFit® fül-
dugó a viselő személy testének hőjét 
felhasználva tökéletesen alkalmazkod-
jon a hallójárathoz, így biztosítva a ké-
nyelmes és egyedi illeszkedést.

Formák 
A bármilyen fülformához való 
tökéletes illeszkedés érdekében 
a Howard Leight füldugók 
széles méretválasztéka segít 
a személyre szabott kényelem 
megteremtésében.

Poliuretán habszivacs
Egyszer használatos füldugóink 
anyaga, a szabadalmazott, nyitott 
cellás poliuretán habszivacs, 
tökéletes védelem mellett kínál 
kényelmes illeszkedést.

Többféle méret
Egy méret nem lehet mindig 
mindenki számára megfelelő. A 
Howard Leight® ezért számos 
többszörhasználatos füldugóját 
kínálja különböző méretekben.

Adagolók
Az adagolók gazdaságos és ké-
nyelmes megoldást kínálnak a 
hallásvédő eszközök tárolására és 
rendelkezésre állására. Használjon 
adagolókat minden veszélyes zaj-
nak kitett területen.

Zsinóros változatok
Számos munkakörnyezetben 
szükségessé válik a füldugó 
napi többszöri kivétele. Zsinóros 
füldugóinknak köszönhetően a 
kivétel és visszahelyezés sokkal 
kényelmesebb.

A legmagasabb szintű  
zajcsillapítás Az igen magas zaj-
szintnek kitett dolgozók számára 
az SNR 37 értékű Max® füldugó kí-
nálja a létező legmagasabb szintű 
zajcsillapítást. 

A legalacsonyabb szintű  
zajcsillapítás A kisebb zajszintek 
esetén érdemes kerülnie a túlzott 
védelmet; használjon alacsony 
SNR értékű füldugót, pl. válassza új 
Clarity® többszörhasználatos füldu-
góink egyikét (SNR 22).

Zajnak való szakaszos kitettség 
A zajos területre ki/be járó dol-
gozók számára kényelmes meg-
oldást jelentenek az egy pillanat 
alatt kivehető és betehető fejpán-
tos füldugók.
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Füldugók 
Áttekintés
Minden egyes fül eltérő igényeket támaszt a tökéletes illeszkedés 
tekintetében. Minden egyes munkakörnyezet más igényeket támaszt a 
tökéletes védelem tekintetében. Ezért kínálja Önnek a Howard Leight a 
füldugók ilyen széles választékát.

Max®

Max Lite®

Laser Lite®

Multi Max®

Matrix™

Bilsom® 303 / 304

12. oldal

SmartFit®

Fusion®

Clarity® 656
AirSoft®

Quiet®

14. oldal

E füldugók viselése ideális a kimagasló kényelmi 
igények vagy gyakori cserélés szüksége esetén, 
illetve olyan helyzetekben, ahol az újbóli felhaszná-
lás higiéniai szempontok miatt problémát jelent.

Egyszerhasználatos Többszörhasználatos
Ilyen füldugók viselése ideális olyan 
munkakörnyezetben, ahol a dolgozók a 
füldugókat hosszabb ideig történő hasz-
nálat céljából megőrizhetik és tárolhatják.

Laser Trak®

SmartFit® Detectable
Fusion® Detectable

16. oldal

Speciálisan olyan munkakörül-
mények esetére kifejlesztett füldu-
gók, ahol az idegen tárgyak okozta 
szennyeződés nem megengedett.

Detektálható

Leight® Source 400
Leight® Source 500
Leight® Source 100

17. oldal

Spóroljon az idővel és a hellyel, 
csökkentse a hulladékot és fokozza 
a kényelmet füldugó adagolók hasz-
nálatával.

Adagolók

QB1HYG®

QB2HYG®

QB3HYG®

PerCap®

18. oldal

A hallásvédelem alternatív megol-
dása azok számára, akik szaka-
szosan vannak kitéve veszélyes 
zajszinteknek.

Fejpántos
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A legmagasabb SNR értékű 
egyszerhasználatos füldugó

A világ legnépszerűbb poliuretán habszi-
vacs füldugója 

Harang forma a fülön belüli maximális 
kényelem érdekében 

Kontúros kialakítás az egyszerű behelye-
zés érdekében, nem csúszik ki a hallójá-
ratból. A poliuretán habszivacs fokozott 
kényelmet kínál, különösen hosszantartó 
viselés esetén. 

A sima, piszoktaszító felület megakadá-
lyozza a szennyeződések lerakódását

Cikkszám / Típus / Csomagolás 
33 011 61 Zsinór nélküli  Nejlontasak
33 011 30  Zsinóros  Nejlontasak 

Kisebb hallójárat esetén is 
kényelmes

Ideális megoldás kisebb hallójárattal ren-
delkező személyek számára 

A kismértékben összenyomott poliuretán 
habszivacs finoman tágul, így téve ké-
nyelmessé a hosszantartó használatot

Lekerekített T-forma a könnyebb kezel-
hetőség és tökéletes illeszkedés érde-
kében

A sima, piszoktaszító felület megakadá-
lyozza a szennyeződések lerakódását

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
33 011 20  Zsinór nélküli  Nejlontasak
33 011 21  Zsinóros  Nejlontasak 

  

Tökéletesen látható védelem

Tökéletesen látható élénk színek 

A poliuretán habszivacs magától tágul, 
így gyakorlatilag bármilyen fülbe kényel-
mesen illeszkedik

Lekerekített T-forma a könnyebb kezelhe-
tőség és tökéletes illeszkedés érdekében

A sima, piszoktaszító felület megakadá-
lyozza a szennyeződések lerakódását

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
33 011 05   Zsinór nélküli  Nejlontasak
33 011 06  Zsinóros Nejlontasak

 

Egy füldugó, két méret

Tökéletesen személyre szabott illeszke-
dés, egyszerűbb raktárkészlet kezelés

A poliuretán habszivacs magától tágul, 
így gyakorlatilag bármilyen fülbe kényel-
mesen illeszkedik

A sima, piszoktaszító felület megakadá-
lyozza a szennyeződések lerakódását

Cikkszám / Típus / Csomagolás   
33 011 09 Zsinór nélküli  Nejlontasak

A behelyezés nem igényel 
összesodrást

Szabadalmazott, összesodrást nem 
igénylő kialakítás a gyors és egyszerű 
behelyezésért

A sima, külső felület és a csökkentett 
átmérő a hosszantartó viselés kényelmét 
szolgálja

A megfelelő behelyezést követően azon-
nali védelmet nyújt – nem kell várni a 
habszivacs tágulására

Az egyedülálló zajcsillapító profil blok-
kolja a zajt, ugyanakkor a beszéd-
frekvenciák jóval természetesebben 
hallhatók

Három, speciális zajszintekhez kifejlesz-
tett különböző csillapítási szint

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
10 112 36  Narancs / Zsinór nélküli  Nejlonzsák
10 112 37  Zöld / Zsinór nélküli  Nejlonzsák
10 112 38 Kék / Zsinór nélküli  Nejlonzsák
10 125 21  Narancs / Zsinóros  Nejlonzsák
10 125 20  Zöld / Zsinóros  Nejlonzsák
10 127 20 Kék / Zsinóros  Nejlonzsák

Továbbfejlesztve a tökéletes ké-
nyelem és teljesítmény érdekében   

Kúpos kialakítás a személyre szabott tökéle-
tesebb illeszkedésért 

ÚJ! Leight Stripe™ kialakítás: A sárga és fehér 
poliuretán habszivacs ötletes elegye, amely 
puhább érzés a kéznek és a fülnek

Összesodrása és megfelelő behelyezése 
egyszerű

Nem csúszik ki a hallójáratból

Kisebb tágulási nyomás a hosszantartó vise-
lés kényelméért

A sima, piszoktaszító felület megakadályozza 
a szennyeződések lerakódását a füldugón

A megfelelő és kényelmes illeszkedés érdeké-
ben a füldugó 2 méretben kerül forgalomba

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
10 050 73 Nagy (L) / Zsinór nélküli  Nejlonzsák 200 pár/doboz 
  2000 pár/karton
10 050 74 Kicsi (S) / Zsinór nélküli  Nejlonzsák  200 pár/doboz 
  2000 pár/karton
10 071 92 Nagy (L) / Zsinór nélküli 10 pár/ 200 pár/doboz 
 nejlonzsák 2000 pár/karton
10 071 93 Kicsi (S) / Zsinór nélküli  10 pár/ 200 pár/doboz 
 nejlonzsák 2000 pár/karton
10 001 06 Nagy (L) / Zsinóros  Nejlonzsák  100 pár/doboz 
  500 pár/karton
10 001 07 Kicsi (S) / Zsinóros  Nejlonzsák  100 pár/doboz 
  500 pár/karton

Iparágak, alkalmazási 
területek

Mezőgazdaság+Földművelés
Autógyártás
Légi közlekedés
Építőipar
Erdőgazdálkodás
Bútorgyártás
Általános vállalkozói munkák

Nehézipari építés, szerelés
Terep-, tájrendezés
Fűrészáru/faáru
Gyártás
Fémmegmunkálás
Hadipar+rendészet
Bányászat

Petrolkémia
Papír-, cellulózipar
Sport
Acélipar
Szállítóberendezések
Közművek/Hulladékkezelés

Egyszerhasználatos füldugók
Egy gazdaságos és kényelmes megoldás kimagasló kényelmi igények 
vagy gyakori cserélés szüksége esetén, illetve olyan helyzetekben, ahol az 
újbóli felhasználás higiéniai szempontok miatt problémát jelent.

Max®

SNR 37 

Max Lite®

SNR 34 

Laser Lite®

SNR 35 

Multi Max®

SNR 35 

Matrix™

SNR 23

Bilsom® 303 / 304
SNR 33 

SNR 23 SNR 27 SNR 29

304 S 304 L

Minden egyszerhasználatos, 

zsinór nélküli füldugónkat 200 

pár/doboz, 2000 pár/kar-

ton csomagolásban szállítjuk. 

Minden egyszerhasználatos, 

zsinóros füldugónkat 100 pár/

doboz, 1000 pár/karton cso-

magolásban szállítjuk (kivéve 

Bilsom 303 / Bilsom 304).
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Többszörhasználatos füldugók
Ilyen füldugók viselése ideális olyan munkakörnyezetben, ahol a dolgozók 
a füldugókat hosszabb ideig történő használat céljából megőrizhetik és 
tárolhatják — a hulladék mennyiségét csökkentheti és időt takaríthat meg.

Iparágak, alkalmazási 
területek

Mezőgazdaság+Földművelés
Összeszerelés/Könnyűipar
Autógyártás
Légi közlekedés
Építőipar
Élelmiszeripar/Italgyártás

Erdőgazdálkodás
Általános vállalkozói munkák
Terep-, tájrendezés
Fűrészáru/faáru
Gyártás
Fémmegmunkálás

Hadipar
Petrolkémia
Papír-, cellulózipar
Nyomdaipar
Közművek/Hulladékkezelés
Raktározás

Forradalmasított egyéni 
illeszkedés

A szabadalmazott CMT technológia 
(Conforming Material Technology™) az 
emberi test hőjét felhasználva biztosítja, 
hogy a füldugó tökéletesen illeszkedjen 
a viselő személy hallójáratának egyedi 
formájához 

Kimagasló kényelem és valóban 
személyre szabottan tökéletes 
illeszkedés

A raktárkészlet kezelése egyszerűbb 
— egyetlen termék, amely majdnem 
mindenki számára megfelelő

Detektálható zsinór és HearPack® tároló 
tok 

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
10 112 39  Detektálható, szövetzsinóros  HearPack®

  50 pár/doboz, 
  500 pár/karton

SmartFit®

SNR 30 

Fusion®

SNR 28 

Tökéletesített kommunikáció

A szabadalmazott Hangszabályozás  
technológia (Sound Management 
Technology™) blokkolja az alacsony és köze-
pes frekvenciákat, ugyanakkor a magasabb 
frekvenciák (emberi hang, vész-, figyelmez-
tető jelzések) jóval természetesebben, keve-
sebb torzítással hallhatók 

A dolgozó a tökéletesített kommunikációnak 
köszönhetően nem érzi magát elszigetelve 

Az alacsonyabb zajcsillapítás ideális 95dB 
vagy alacsonyabb frekvenciájú zajkörnyezet-
ben, a túlzott védelem elkerülése érdekében 

A szőtt zsinór a hangátvitelt csillapítva 
igazodik a felhasználó igényeihez, a zsinór 
állításával a hossz az egyéni igényeknek 
vagy az alkalmazási területnek megfelelően 
határozható meg 

A kapoccsal ellátott, többször felhasználható 
tokot a viselő övbujtatóhoz, kötényhez, tás-
kához vagy más szerszámhoz rögzítheti

A kétféle méretnek köszönhetően a szemé-
lyes kényelmet és védelmet szolgáló illesztés 
finomhangolható

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
10 053 29  Normál (kék) / Zsinóros  Többször használható tok
  10 pár/doboz, 100 pár/karton
10 053 28  Kicsi (zöld) / Zsinóros  Többször használható tok
  10 pár/doboz, 100 pár/karton

Clarity® 656
SNR 22 

Optimális kényelem

Optimális védelem és hosszantartó töké-
letes kényelem

A belső légbuborékos kialakításhoz 
belső zajblokkoló uszonyok tartoznak

A négyperemes profil tökéletesen hézag-
mentes zárást biztosít a hallójáratban

A hallójáratban keletkező kisebb nyo-
másnak köszönhetően nem alakul ki a 
„bedugult fül” érzés

A lekerekített peremek tökéletesebben 
illeszkednek a hallójárat belsejéhez

A masszív szárral a behelyezés és a ki-
vétel egyszerű

Kivételes zajblokkoló védelem – a zaj-
csillapítási érték a többszörhasználatos 
termékek között a legmagasabb

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
10 155 60  Zsinór nélküli  Felpattintható tetejű doboz
  100 pár/doboz, 1000 pár/karton
10 155 61  Piros PVC zsinór  Felpattintható tetejű doboz
  100 pár/doboz, 1000 pár/karton
10 155 63  Fehér Nejlon zsinór  Felpattintható tetejű doboz
  100 pár/doboz, 1000 pár/karton

AirSoft®

SNR 30

Zsinórok a fokozott  
kényelemért
Vannak dolgozók, akiknek napi 
munkájuk során többször is ki 
kell venniük füldugóikat.
Zsinóros termékek széles vá-
lasztékát kínáljuk azért, hogy a 
füldugók kivétele/visszahelye-
zése kényelmesebb legyen, és 
kevesebb termék vesszen el.

Többször használható 
tokok a hosszabb  
élettartam érdekében
Tartós tárolótokokat kínálunk azon 

dolgozóknak, akiknek lehetőségük 

van két használat között füldu-

góikat tárolni. A tokok fokozott 

higiéniát biztosítanak és védik a 

füldugókat a sérüléstől.

Egyszerű kezelés, 
tökéletesebb illeszkedés

Az összesodrást nem igénylő, 
szabadalmazott kialakítás egyszerű 
kezelést és illesztést tesz lehetővé 

A kontúros forma kényelmesen 
illeszkedik a hallójárat alakjához

A sima, irritációt nem okozó felület 
hosszan tartó viselés esetén is 
egész napos kényelmet és könnyű 
tisztíthatóságot garantál

Az integrált szárnak köszönhetően  
a beillesztés gyors és egyszerű

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
33 011 70  Zsinór nélküli  Felpattintható tetejű doboz
  100 pár/doboz, 1000 pár/karton
33 011 72  Zsinóros  Felpattintható tetejű doboz
  100 pár/doboz, 1000 pár/karton

Quiet®

SNR 28 

Small

Egész napos kényelem, 
egyszerű kezelés 

A két anyagot használó szabadalmazott 
kialakításban masszív középső 
rész gondoskodik az egyszerű 
kezelhetőségről, míg a puha karimák 
teszik lehetővé a kényelmes illeszkedést

A FlexiFirm® szárat könnyű kézbe fogni, 
így a hallójáratba helyezés egyszerű és 
könnyű

A SoftFlanges™ kialakítás lehetővé 
teszi a hallójáratba való hézagmentes 
illeszkedést, így a kimagasló kényelmet 
és védelmet nyújt 

Az egyedi detektálható zsinór 
gyakorlatilag minden alkalmazási 
területen használható

A kétféle méretnek köszönhetően a 
személyes kényelmet és védelmet 
szolgáló illesztés finomhangolható. (kék/
normál, zöld/kicsi)

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
10 112 82  Normál (kék) / Zsinóros  HearPack
  50 pár/doboz, 500 pár/karton
10 112 81  Kicsi (zöld) / Zsinóros  HearPack 
  50 pár/doboz, 500 pár/karton

Small
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Kiemelkedő zajcsillapítás 
egyszerhasználatos füldugóval

Vizuális és fémkeresős detektálhatóság, 
hosszan tartó kényelem

A nem-fém gyűrű és az élénk színek 
egyszerű detektálást biztosítanak mind 
vizuálisan mind automatizált keresés 
esetén

A poliuretán habszivacs magától tágul, 
így gyakorlatilag bármilyen fülbe kényel-
mesen illeszkedik

Lekerekített T-forma a könnyebb kezel-
hetőség és tökéletes illeszkedés érde-
kében

A sima, piszoktaszító felület megakadá-
lyozza a szennyeződések lerakódását

Cikkszám / Típus / Csomagolás 
33 011 67  Zsinóros  Nejlontasak
  100 pár/doboz, 1000 pár/karton

Laser Trak®

SNR 35

Forradalmasított egyéni 
illeszkedés

A szabadalmazott CMT technológiának 
(Conforming Material Technology™) kö-
szönhetően a füldugó behelyezéskor a 
körülvevő hallójárat formájához igazodik, 
majd kivételkor felveszi eredeti alakját

Kimagasló kényelem és valóban sze-
mélyre szabottan tökéletes illeszkedés

A raktárkészlet kezelése egyszerűbb — 
egyetlen termék, amely majdnem min-
denki számára megfelelő

A kék szín kiválóan észlelhető vizuális 
detektálás esetén

A száron lévő fémgyűrű automata beren-
dezés segítségével detektálható

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
10 125 22  Rögzített Plycord zsinór  Nejlontasak
  50 pár/doboz, 500 pár/karton

SmartFit® Detectable
SNR 30

Fusion® Detectable
SNR 28

Iparágak, alkalmazási 
területek
Élelmiszeripar + Italgyártás
Fűrészáru/faáru
Papír-, cellulózipar
Dohányipar

Detektálható füldugók Adagolók
Speciálisan olyan munkakörülmények esetére kifejlesztett füldugók,  
ahol az idegen tárgyak okozta szennyeződés nem megengedett.

Spóroljon az idővel és a hellyel, csökkentse a hulladékot füldugó adagolók 
használatával. Legyen szó akár kisebb vagy nagyobb mennyiségekről, az 
adagoló a hallásvédő eszközök kiosztásának gazdaságos, higiénikus és 
felhasználóbarát megoldása. 

Kis méret

Fixen rögzített adagoló

A masszív galvanizált alumínium kiválóan bírja 
a folyamatos használatot

Falra szerelve könnyen hozzáférhető 

A füldugók a kar elfordításával adagolhatók

Használata ideális nagyobb üzemekben, 
feldolgozóiparban

Tartalma 500 pár Howard Leight füldugó: 
Max, Max Lite, Laser Lite, Multi Max, Matrix, 
Quiet®, Bilsom 303

Cikkszám / Típus / Csomagolás 
33 012 73  Leight Source 500, üresen szállítjuk  Doboz

Utántöltési lehetőségek
Az alábbiakban részletesen felsoroljuk a 
Leight Source 500 adagolóhoz használható 
típusokat és csomagolási egységeket

Leight Source 500 utántöltő doboz (500 pár/doboz)

Leight® Source 500
Dobozos utántöltők

Max 
33 011 65 

Max Lite
33 012 72 

Laser Lite
33 012 71 

Multi Max
33 012 61

Matrix 
10 127 23 Narancs
10 127 22 Zöld 
10 127 21 Kék 

Quiet 
33 012 75 
(200 pár/doboz)

Bilsom 303 
10 175 73 L méret
10 175 74 S méret

Sokoldalú füldugó-adagoló

Az asztalra helyezhető vagy falra szerelhető 
műanyag adagoló a füldugók felhasználóbarát 
tároló helye. A masszív műanyag kialakítással 
a füldugók szétosztása gazdaságos

A füldugók a gomb forgatásával adagolhatók 

Felfogó tálca akadályozza meg, hogy a fül-
dugók a földre essenek

Tartalma 400 pár Howard Leight egyszer-
használatos füldugó: Max®, Max Lite®, Laser 
Lite®, Multi Max®, Matrix™, Bilsom® 303

Cikkszám / Típus / Csomagolás
10 130 40  Leight Source 400, üresen szállítjuk  Doboz

Utántöltési lehetőségek
Az alábbiakban részletesen felsoroljuk a 
Leight Source 400 adagolóhoz használ-
ható típusokat és csomagolási egységeket

Leight Source 400 utántöltő csomag (200 pár/zacskó)

Leight® Source 400
Zacskós utántöltők

Matrix
10 130 42 Narancs
10 130 41 Zöld
10 129 11 Kék

Bilsom 303 
10 061 86 L méret
10 061 87 S méret

Max
10 130 46 

Max Lite
10 130 48 

Laser Lite
10 130 47 

Multi Max 
10 130 45

Tökéletes védelem, kényelem és 
illeszkedés

Két anyagot használó szabadalmazott ki-
alakítás 

A FlexiFirm® szárat könnyű kézbe fogni, így 
a hallójáratba helyezés egyszerű és könnyű

A SoftFlanges™ kialakítás teszi lehetővé a 
hallójáratba való hézagmentes illeszkedést, 
amely így kimagasló kényelmet és védel-
met nyújt

A szár fémgyűrűje automata berendezés 
segítségével könnyen detektálható

A kék szín kiválóan észlelhető vizuális de-
tektálás esetén

A kétféle méretnek köszönhetően a szemé-
lyes kényelmet és védelmet szolgáló illesz-
tés finomhangolható (normál és kis méret)

HearPack® tok a két használat közötti táro-
láshoz

Cikkszám / Típus / Csomagolás 
10 112 34  Normál (áttetsző kék szár)  HearPack
 / Zsinóros  50 pár/doboz, 500 pár/karton
10 112 35  Kis méret (víztiszta szár)  HearPack
 / Zsinóros  50 pár/doboz, 500 pár/karton

Adagoló 100 pár Bilsom 303 

füldugóval

Cikkszám / Típus / Csomagolás 
10 058 52  Leight Source 100 Bilsom 303-hoz, L méret
10 058 50  Leight Source 100 Bilsom 303-hoz, S méret

Leight® Source 100
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A dugók az egyszerű 
cserélés érdekében 
könnyen levehetők
A csomagban rendelhető 
cseredugók elősegítik 
a higiénia betartását és 
hosszabb használatot 
tesznek lehetővé.

Fejpántos
Egy megoldás a szakaszos zaj környezetében dolgozók, a zajos területen 
ki/be mozgó vezetők és látogatók számára.

Iparágak, alkalmazási 
területek

Összeszerelés/Könnyűipar
Légi közlekedés
Élelmiszeripar + Italgyártás
Általános vállalkozói munkák

Terep-, tájrendezés
Gyártás
Fémmegmunkálás
Petrolkémia

Papír-, cellulózipar
Felettesek, 
műszakvezetők
Raktározás

Fülön belüli védelem

A sima, ergonómikus füldugó tökéletes 
védelmet kínálva illeszkedik a hallójá-
ratba

A szabadalmazott fejpánt megakadá-
lyozza, hogy a füldugók koszos, szeny-
nyezett felülettel érintkezzenek

Könnyű és hordozható — kifejezetten 
szakaszos zajártalomnak kitett környe-
zethez kifejlesztett típus 

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
33 012 82  Fülön belüli, fejpántos  Többször használatos tasak
  10 pár/doboz, 100 pár/karton
33 012 81  Cseredugók  Nejlontasak
  50 pár/doboz, 200 pár/karton

Fülön kívüli védelem  

A puha dugók csak részben illeszkednek 
a fül belsejébe így biztosítva a kényelem 
és védelem összhangját

A szabadalmazott fejpánt megakadá-
lyozza, hogy a füldugók koszos, szeny-
nyezett felülettel érintkezzenek

Könnyű és hordozható — kifejezetten 
szakaszos zajártalomnak kitett környe-
zethez kifejlesztett típus

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
33 012 80  Fülön kívüli, fejpántos  Többször használatos tasak
  10 pár/doboz, 100 pár/karton
33 011 81  Cseredugók  Nejlontasak
  50 pár/doboz, 200 pár/karton

Fülön kívüli és belüli védelem

A kivételesen puha és könnyű dugók a 
tökéletes kényelem érdekében a fülön 
kívül helyezkednek el

A szabadalmazott fejpánt megakadá-
lyozza, hogy a füldugók koszos, szeny-
nyezett felülettel érintkezzenek

Könnyű és hordozható — kifejezetten 
szakaszos zajártalomnak kitett környe-
zethez kifejlesztett típus

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
33 012 79  Fülön belüli és kívüli, fejpántos  Többször használatos tasak
  10 pár/doboz, 
  100 pár/karton
33 011 83  Cseredugók  Nejlontasak
  50 pár/doboz, 
  200 pár/karton

A fejpántos füldugók 
és más egyéni 
védőeszközök
A fejpántos füldugó ideális 
megoldás azoknak, akik 
más védőeszközöket is 
viselnek; pl. szemvédő 
eszközt, kemény sisakot 
vagy légzésvédőt.

QB1HYG®

SNR 26 

QB2HYG®

SNR 24

QB3HYG®

SNR 23

PerCap®

SNR 24

Az összecsukható, fülön kívüli 
és belüli védelem

A kivételesen puha és könnyű dugók a 
tökéletes kényelem érdekében a fülön 
kívül helyezkednek el

A kompakt, összecsukható fejpántos fül-
dugó könnyen tárolható zsebben

Könnyű és hordozható — kifejezetten 
szakaszos zajártalomnak kitett környe-
zethez kifejlesztett típus

Többféle viselési mód a rugalmasság 
szolgálatában fej fölött, áll alatt, vagy 
nyak mögött viselhető

Cikkszám / Típus / Csomagolás  
10 059 52  Összecsukható pánt  Többször használatos tasak
  1 pár/zsebtok, 10 pár/karton
10 059 80  Cseredugók  Nejlontasak
  10 pár/doboz

A tökéletes higiénia 
szolgálatában
A szabadalmazott fejpánt 
megakadályozza, hogy 
a füldugók koszos, 
szennyezett felülettel 
érintkezzenek.
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Fültokok

Füldugó használati útmutató
A füldugó helyes használata a hatékony hallásvédelem érdekében

A posztert letöltheti a howardleight.com oldalról vagy kérjen egy mintát az elérhetőségeinken keresztül. 

Karbantartás
Behelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a füldugó nem zennyezett, 
sérült vagy túl kemény, ellenkező esetben a füldugót azonnal dobja ki

Higiéniai megfontolásból az egyszer használatos füldugót használat 
után dobja ki
  
A többször használatos füldugót megfelelő karbantartás esetén 2-4 
hétig használhatja; tisztítsa enyhén szappanos vízzel és tárolja tartóban, 
amikor nem használja

A fejpántos eszközök füldugóit rendszeresen tisztítsa és cserélje

Viselés
A füldugó használatára vonatkozó utasításokat 
olvassa el és tartsa be azokat!

Kiválasztás 
Minimális zajszintű munkakörnyezetben kerülje 
a túlzott védelmet – válassza a körülményeknek 
leginkább megfelelő füldugót, vegye figyelembe 
a zajszinteket, gondoljon arra, ha munka közben 
munkatársaival kommunikálnia kell, vagy fontos 
meghallania a figyelmeztető hangjelzést.

Összesodrást nem

igénylő füldugó

Összesodrást

igénylő füldugó

Többször használatos Fejpántos

A Howard 
Leight®

füldugókkal
kapcsolatos
aranyszabályok

Matrix™ Max
®

SmartFit
®

QB2HYG
®

Szabad kezével felülről nyúljon át a feje 
fölött, húzza fülét felfelé és hátra, majd 
helyezze a füldugót mélyen a hallójáratba.

Tiszta kézzel sodorja az egész füldugót a 
leheto legkisebb hengerré.

Egyik kezével a füldugó szárát tartva, másik 
kezével felülről nyúljon át a feje fölött és füle 
felső részét finoman húzza felfelé, és hátra.

 A fenti rajzon látható módon helyezze 
a fejpántot az álla alá. Befelé irányuló 
mozdulatokkal, kezeivel nyomja a 
füldugókat mélyen a hallójáratba.

A füldugót az ábrának megfelelően kell 
behelyezni. A füldugót csak addig tolja, 
amíg ujjai hozzá nem érnek a füléhez.

Szabad kezével felülről nyúljon át a feje 
fölött, húzza fülét felfelé és hátra, majd 
helyezze a füldugót mélyen a hallójáratba.

Helyezze be a füldugót úgy, hogy annak 
minden bordája tökéletesen illeszkedjen a 
hallójáratba!

A védelmi tulajdonságokat fokozhatja, 
ha behelyezés közben az ábrán látható 
módon felfelé, és hátra húzza a fület.

Megfelelő behelyezés esetén a füldugó 
vége az Önnel szemben álló személy 
számára nem látható.

30-40 másodpercig tartsa ujját a füldugón, 
míg az teljesen ki nem tölti a hallójáratot. 
Megfelelő behelyezés esetén a füldugó 
vége az Önnel szemben álló személy 
számára nem látható.

Megfelelő behelyezés esetén a füldugó 
szárának vége az Önnel szemben álló
személy számára látható.

Különösen zajos környezetben, az ábrán 
látható módon, ujjbegyeivel finoman 
nyomja befelé a pántot. A zajszintet illetően 
nem fog jelentős különbséget érezni.

Zajvédelmi ellenőrzés
Zajos munkakörnyezetben a füldugók 
behelyezését követően tegye tenyerét a 
fülére, majd vegye el. A füldugó megfelelő 
esetben, oly mértékben csökkenti a zajt, 
hogy tenyerét füleire helyezve sem szabad
észlelnie jelentős zajszint változást.

Eltávolítás
Kivételkor finoman csavarja a füldugót 
és közben kifelé irányuló mozdulatokkal, 
lassan húzza ki azt.

Tökéletes illeszkedés
Amennyiben úgy találja, hogy valamelyik, vagy 
mindkét füldugó illeszkedése nem tökéletes, 
vegye ki a füldugót és helyezze be újra.

Tökéletes biztonság, tökéletes védelem.
Az alkalmazottak számos, zajszint tekintetében legnagyobb kihívást 

jelentő  területen számítanak nap mint nap a Howard Leight® fültokok 

zajblokkoló és hangkezelő teljesítményére. A Bilsom® technológiát 

használva a különböző felhasználók és körülmények követelményeihez 

igazodó termékfunkciók és zajcsillapítási szintek egész sorát kínáló 

fültokokat forgalmazunk.
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Mérnökeink tisztában vannak azzal, hogy a felhasználók mind a kényelmet,  
mind a védelmet nagyra értékelik.  
Termékeink fejlesztése során összhangba hozzuk a kényelmet, a biztonságot és a teljesítményt,  
hogy megfeleljünk a legkülönfélébb munkakörülmények között dolgozó felhasználóink igényeinek.

Miért ilyen széles a választék? 
Minden környezethez, minden felhasználó számára a leginnovatívabb termékfunkciókat,  
és a legszélesebb választékot kínáljuk.

Választék.

Az Ön alkalmazottainak a megfelelő szintű védelemre van szüksége. 
Alacsonyabb szintű védelem esetén ki vannak téve a halláskárosodás veszélyének. 
Túl magas szintű védelem esetén környezetüktől elszigetelődnek. 
Innovációs tevékenységünknek köszönhetően mindkét véglet esetére megfelelő védelmet kínálunk.

Védelem.

Fültokjainkkal a tökéletes védelem számos 
formáját kínáljuk, így mindenki kényelmesen és 
biztonságosan végezheti munkáját.

Illeszkedés. Kivételesen vékony fültokok 
Kerülje a túlzott védelmet alacso-
nyabb zajszintek esetén és fokozza 
dolgozói biztonságát anélkül, hogy 
ormótlan és nehéz fültokok viselé-
sére kényszerítené őket.

A viselés szabadsága
A viselési módok lehetővé teszik 
a tökéletesen egyedi kényelem 
kialakítását, és a többi egyéni 
védőeszközökkel párhuzamos 
egyszerű viselést.

Tetszés szerint viselhető  
fejpántok Fokozottabb kényelem 
a fej fölötti, nyak mögötti és áll 
alatti viselési módoknak köszön-
hetően. Kiválóan használható más 
egyéni védőeszközökkel együtt.

Fültok kiegészítők
Hőmérséklet elleni védelmet, elér-
hetőséget és karbantartást segítő 
kiegészítők rendelhetők; így a fül-
tok viselése tökéletesen igazítható 
bármilyen tevékenységhez.

Jólláthatóság 
Fokozza a dolgozó biztonságát 
rossz fényviszonyok és kültéri 
munkavégzés esetén. Mi 
kínáljuk a jólláthatósági fültokok 
legszélesebb választékát.

Dielektrikus kialakítás
A masszív, nem deformálódó kiala-
kítás védi a dolgozót elektromos 
környezetben. A funkció elérhető a 
következő típusokban: Thunder®, Vi-
king®, Mach™1, QM24+® és Clarity®.

Air Flow Control™ (AFC) Techno-
lógia A szabadalmazott technológia 
minden frekvencián optimális zajcsil-
lapítást biztosít anélkül, hogy a fültok 
nehezebb vagy nagyobb méretű 
lenne. Alapfelszereltség a legtöbb 
zajblokkoló fültokban.

Hangszabályozás technológia (Sound 
Management Technology™ - SMT)  
A szabadalmazott SMT technológia 
blokkolja a káros zajokat, azonban a 
környező hangokat (pl. vész-, és figyel-
meztető jelzések, kollégák hangja) jóval 
természetesebben hallhatóvá teszi.

Elektronikus fültokok
Az AM/FM rádiós fültokok blokkol-
ják a veszélyes zajokat és kiváló 
hangminőségű rádióadással járul-
nak hozzá a dolgozó motiválásá-
hoz és teljesítménye növeléséhez.
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Fültok 
Áttekintés
Termékeink a modern technológia vívmányait és az embert előtérbe 
helyező kényelmi és teljesítmény funkciókat ötvözve elégítik ki a 
legnagyobb kihívást jelentő munkakörnyezet támasztotta igényeket.

Page 36

Tartozékok
Fedezze fel a fokozott megfelelést, 
kényelmet, és higiéniát biztosító  
tartozékok egész sorát. 

Forestry Kit
Garden Kit

35. oldal

Fültok készletek
Kulcsrakész megoldás a fej-,  
és hallásvédelemre.

Leightning®

Leightning® Hi-Visibility
Thunder®

Viking®

Mach™1
QM24+®

26. oldal

Zajblokkolás
A maximális zajcsillapítástól a maximális 
értékig minden területen mércét jelentünk 
zajblokkolásban és hallásvédelemben.

Clarity®

Impact®

Impact® Sport

32. oldal

Hangszabályozás – 
Sound management
Szabadalmazott passzív és elektronikus 
technológiáink blokkolják a zajokat, 
azonban a környező hangokat (pl. vész-, 
és figyelmeztető jelzések, kollégák hangja) 
jóval természetesebben hallhatóvá teszik.

AM/FM Radio
Radio Hi-Visibility
Electo®

34. oldal

Rádió
Ha szól a zene a rutinfeladatok is  
sokkal izgalmasabbak. Védje  
alkalmazottait a zajtól – lepje meg  
őket beépített AM/FM rádióval.



26            27

Leightning® Leightning® Hi-Visibility
A nagyteljesítményű, tartós és masszív acélszálas kialakítású Leightning termékek maximális 
kényelmet biztosítva állnak ellen a kíméletlen napi használatnak. 
A szabadalmazott Air Flow Control™ technológiát használó fültok optimális zajcsillapítást kínál 
minden frekvencián, karbantartása a bepattintható fülpárnáknak köszönhetően egyszerű.

Maximális védelem, 

modern formatervezés

Maximális zajcsillapítás, 

kiváló vizuális észlelés

A Leightning® fültokoknál megszokott funkciókon túl a Leightning Hi-Visibility jólláthatósági 
termékek olyan további funkciókkal rendelkeznek, amelyek olyan körülmények vagy környezet 
esetére kerültek kifejlesztésre, ahol a védelem és a vizuális láthatóság elsődleges szempont.  
Az élénk színű, kontrasztot biztosító fültokok kiváló vizuális észlelést tesznek lehetővé,  
a különleges fényvisszaverő fejpánt pedig visszatükrözi a ráeső fényt.

Nyakpánt

A sima, fej mögötti kialakítású fültok arcvé-
dővel, látómezővel, kemény sisakkal és más 
egyéni védőeszközökkel együtt is viselhető.

Elasztikus fejszíjjal együtt szállítjuk a töké-
letesebb illeszkedés érdekében

Az L0N típus kivételesen vékony, könnyű 
fültokokkal készül, ideálisan viselhető he-
gesztősisakkal együtt.

Cikkszám / Megnevezés 
10 134 60 L0N       
10 119 94 L1N
10 119 95 L2N
10 119 96 L3N

L3N
SNR 32 Sisak

Használat közben a fültokok a helyükre 
pattannak, használaton kívül pedig 
kipattinthatók

A fültokok a legelterjedtebb kemény  
sisakok többségével viselhetők

3 pár adapterrel szállítjuk: 3712, 3711 és 3721

Cikkszám / Megnevezés 
10 150 21 L1HHV

L1HHV
SNR 28

L3HV
SNR 34 Fejpánt

A kényelmes, fej fölötti viselés számos 
alkalmazási területen ideális

Cikkszám / Megnevezés 
10 139 41 L3HV

Fejpánt

A kényelmes, fej fölötti viselés számos 
alkalmazási területen ideális

Cikkszám / Megnevezés  
10 109 22 L1        
10 109 23 L2 
10 109 24 L3

L3
SNR 34

L0F
SNR 25

L2
SNR 31

L1
SNR 30

L2N
SNR 31

L1N
SNR 29

L0N
SNR 22

Összecsukható kivitel

Az összecsukható fültok tárolása egyszerű

Övhöz csatlakoztatható tárolótok is 
rendelhető

Cikkszám / Megnevezés 
10 139 42 L2FHV       
     

L2FHV
SNR 32

Összecsukható kivitel

Az összecsukható fültok tárolása 
egyszerű

Övhöz csatlakoztatható tárolótok is 
rendelhető

Cikkszám / Megnevezés  
10 134 61 L0F       
10 119 97 L2F      

L2F
SNR 32

Zajblokkoló fültokok

Termékjellemzők

A masszív acél fejpánt a legkímé-
letlenebb használatnak és a legzor-
dabb körülményeknek is ellenáll.

A szabadalmazott Air Flow Control™ 
technológia optimális zajcsillapítást 
kínál minden frekvencián, anélkül, 
hogy a fültok nagyobb méretű vagy 
nehezebb lenne

A kipattintható fülpárnák cseréje 
gyors és egyszerű

A párnázott fejpánt viselése hosszú 
távon is kényelmes, a fejre minimá-
lis nyomás nehezedik

Többféle zajcsillapítási szint a cél-
zott zajcsillapítás érdekében, a leg-
különbözőbb munkakörnyezetekhez

Teleszkópos magasság beállítás, 
amely használat közben sem moz-
dul el 

Fokozott kényelem – a kivétele-
sen vékony forma ideális, amikor 
a kompakt fültok és a megbízható 
védelem elsődleges szempont

L1H
SNR 28

Sisak

Használat közben a fültokok a helyükre 
pattannak, használaton kívül pedig kipat-
tinthatók

A fültokok a legelterjedtebb kemény si-
sakok többségével viselhetők

3 pár adapterrel szállítjuk:  
3712, 3711 és 3721

Cikkszám / Megnevezés 
10 125 39 L1H       
10 125 41  L3H

L3H
SNR 31
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Thunder®

A Thunder termékek tervezésénél az egész napos kényelem biztosítását tartottuk szem előtt. 
A dielektrikus kialakítás ellenáll a kíméletlen napi használatnak, és ugyanakkor védi viselőjét 
elektromos környezetben. A szabadalmazott Air Flow Control™ technológiát használó fültok 
optimális zajcsillapítást kínál minden frekvencián, karbantartása a kipattintható fültokoknak 
köszönhetően egyszerű.

A legmagasabb szintű 
védelem és kényelem

Összecsukható kivitel

Az összecsukható fültok tárolása egyszerű

Övhöz csatlakoztatható tárolótok is 
rendelhető

Cikkszám / Megnevezés
10 116 00 T1F       

Fejpánt

A kényelmes, fej fölötti viselés számos 
alkalmazási területen ideális

A belső szellőzésű fejpánt minimálisra 
csökkenti a fejre nehezedő nyomást 
és könnyebben lélegzik meleg/párás 
időjárás esetén (csak T2 és T3)

Cikkszám / Megnevezés  
10 109 28 T1  10 109 29 T2 10 109 70 T3

Hi-Visibility (Jólláthatósági)

Az élénkzöld fültokok kiváló és 
kontrasztos vizuális észlelést 
biztosítanak

A fényvisszaverő fejpánt visszatükrözi a 
ráeső fényt így tökéletesítve az észlelést 
és biztonságot

Cikkszám / Megnevezés 
10 158 20 T2HV

Zajblokkoló fültokok

Termékjellemzők

A dielektrikus kialakítás alkalmas 
minden munkakörnyezethez, különös 
tekintettel az elektromos környezetre

A szabadalmazott Air Flow Control™ 
technológia optimális zajcsillapítást 
kínál minden frekvencián, anélkül, 
hogy a fültok nagyobb méretű vagy 
nehezebb lenne

Minden fejforma esetén egyenletes 
nyomás nehezedik a fejre, kimagas-
lóbb kényelmet biztosítva hosszan 
tartó viselés esetén is

A nem deformálódó külső fejpánt 
ellenáll a kíméletlen bánásmódnak a 
legzordabb körülmények között is

Quick-Click rendszerű bepattintós 
magasság beállítás, amely használat 
közben sem mozdul el

A bepattanó fülpárnák cseréje gyors 
és egyszerű

Sisak

Használat közben a fültokok a helyükre 
pattannak, használaton kívül pedig 
kipattinthatók

A fültokok a legelterjedtebb kemény 
sisakok többségével viselhetők

3 pár adapterrel szállítjuk:   
3712, 3711 és 3721

Cikkszám / Megnevezés 
10 125 33 T1H      
10 125 34 T2H

 

T1H
SNR 29

T3
SNR 36

T1F
SNR 31

T2HV
SNR 33

T2
SNR 33

T1
SNR 30

T2H
SNR 30

A hagyományos fültokok jellemzően igen jól csillapítják a magas frekvenciájú 

zajokat, ám alacsony frekvenciák esetén rosszabbul teljesítenek.  

A szabadalmazott AFC technológiának köszönhetően fültokjaink alacsony 

frekvencián is kellően védenek és az egész tartományban egyenletes  

zajcsillapítást biztosítanak anélkül, hogy megnövekedne méretük vagy súlyuk. 

Hogyan működik:

Az AFC fültok bepattintható párnáiban lyukak egész sora gondoskodik a 

hatékony lélegzésről és még egy autó lengéscsillapítójánál is tökéletesebben 

vezeti ki a levegőt a fülpárna középső részéből. A levegő íly módon irányított 

áramlása csillapítja az alacsony frekvenciák rezgéseit, ugyanakkor kiváló 

zajcsillapítást biztosít magas frekvenciák esetén.

Az Air Flow Control™ technológia alapfelszereltség minden Leightning®, 

Leightning® Hi- Visibility, Thunder® és Viking® fültokban.

A Bilsom® szabadalmazott technológiája megoldja az alacsony 
frekvenciájú zajok csillapításakor jelentkező problémákat

Air Flow Control™ 
Technológia (Levegő 
áramlásának szabályozása)

Air Flow Control 
A fültok keresztmetszeti rajza

Habszivacs

Nem szőtt rész

A fülpárnán elhelyezett lyukak

Az alapba épített kamra
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Viking® Mach™1 QM24+®

A Viking fültokok a háromféle viselés mód adta szabadságot kínálják viselőiknek és egyszerűen 
használhatók más egyéni védőeszközökkel együtt. A masszív, dielektrikus kialakítás ellenáll a 
kíméletlen napi használatnak, és ugyanakkor védi viselőjét elektromos környezetben.  
A szabadalmazott Air Flow Control™ technológia és az egyszerű karbantartást biztosító 
bepattanó fülpárnák alapfunkciók.

Tetszés szerint viselhető  
fejpánt a sokrétű használatért

Gazdaságos 

védelem

Gazdaságos megoldás rövid idejű 
használat esetére. A könnyű, 
dielektrikus kialakítás elérhető 
áron kínál megfelelő védelmet.

Kivételesen könnyű, többfé-
leképpen viselhető, dielektrikus 
fültok hosszantartó viselésre, 
elérhető áron.

Fültokok és szemüvegek: 
Minél vékonyabb a keret, 
annál tökéletesebb a  
zajcsillapítás.

A fültokok zajcsillapítási teljesít-
ménye attól függ, milyen szorosan 
illeszkedik a fülpárna a fejre. A 
Howard Leight Hangtani Labora-
tóriumában lefolytatott vizsgálat 
kimutatta, hogy a vékony keretes 
szemvédő eszközök (max. 2mm a 
száraknál, ahol a fülpárna érintkezik 
a kerettel) nem csökkentették jelen-
tősen a zajcsillapítási teljesítményt. 
Ugyanakkor a szélesebb keretes 
szemvédő eszközök esetében 
jelentős hézag képződött és a zaj-
csillapítási teljesítmény akár 5dB-el 
is gyengébb volt, különösen az ala-
csony frekvenciák esetében.

Kettős védelem: 
Csak óvatosan.

Gyakran a kettős védelem jelenti az 
egyetlen megoldást a maximális vé-
delem biztosítására veszélyes zajok 
környezetében. Azonban ennek 
is meg vannak a maga korlátai. A 
kettős védelem 105dBA (8 órás 
TWA/MSHA) fölötti kitettséggel járó 
bányászati munkálatok esetén válik 
szükségessé, valamint 100dBA (8 
órás TWA) feletti kitettség esetén 
a NIOSH (Munkahelyi Biztonság 
és Egészségvédelem. Amerikai 
Nemzeti Központja) által javasolt. 
Ugyanakkor bizonyos kutatások 
szerint a kettős védelem használata 
túlzott mértékű. Kevésbé szélső-
séges körülmények esetén egy 
megfelelően illeszkedő zajcsillapító 
füldugó vagy fültok jelentheti a leg-
tökéletesebb megoldást a megfe-
lelő szintű védelem biztosítására.

Többféle viselési mód

A használó választhat a fejpántot viselheti 
fej fölött, fej mögött, vagy áll alatt

Cikkszám / Megnevezés 
10 109 25 V1       
10 111 70 V3

Zajblokkoló fültokok

Termékjellemzők

A többféleképpen állítható fejpánt 
különböző viselési módokat kínál: 
kiváló megoldás sisakra szerelt fültok 
helyett vagy más egyéni védőeszkö-
zökkel való viselésre

A szabadalmazott Air Flow Control™ 
technológia optimális zajcsillapítást 
kínál minden frekvencián, anélkül, 
hogy a fültokok nagyobb méretűek 
vagy nehezebbek lennének

A belső szellőzésű fejpánt csökkenti 
a fejre nehezedő nyomást és köny-
nyebben lélegzik meleg/párás időjá-
rás esetén

A bepattanó fülpárnák cseréje gyors 
és egyszerű

Termékjellemzők

A kivételesen könnyű formatervezés 
az egész napos viselés kényelmét 
kínálja

A dielektrikus kialakítás alkalmas 
elektromos környezetben való vi-
selésre

Fejpánt

Cikkszám / Megnevezés 
10 104 21 Mach 1

Többféle viselési mód

Cikkszám / Megnevezés
 33 021 52       QM24+

Rugalmas fejpánt a tökéletesebb il-
leszkedésért fej mögötti vagy áll alatti 
viselés esetén

A nem deformálódó, dielektrikus ki-
alakítás kiválóan alkalmazható elekt-
romos környezetben

Termékjellemzők

Többféleképpen állítható fejpánt a 
fej fölötti, fej mögötti vagy áll alatti 
viselés kényelméért

Más egyéni védőeszközök viselése 
esetén megoldást jelent a sisakra 
szerelt fültok kiváltására

A dielektrikus kialakítás alkalmas 
elektromos környezetben való 
viselésre

V1
SNR 30

V3
SNR 32

Mach 1
SNR 23

QM24+
SNR 26
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Clarity® Impact® SportImpact®

A Bilsom szabadalmazott Sound Management™ hangszabályozás 
technológiáját (SMT) használó Clarity termékcsalád fültokjai blokkolják 
a zajt, ugyanakkor az emberi hang és vészjelzések frekvenciáit jóval 
természetesebben hallhatóvá teszik.

Az Impact Sport fültok rendelkezik 
az Impact típus alapfunkcióival 
és kiegészül a sportlövészethez 
és terephasználathoz szükséges 
további funkciókkal.

A vezető SMT technológia tökéletesíti  

a kommunikációt

Elektronikus  
hangerősítés

Az Impact® fültokok a hangfelerősítés technológiáját felhasználva 
teszik komfortosabbá a munkavégzést. A fültok viselője biztonságos 
szintig felerősítve hallja a környezetében megszólaló fontos hangokat 
(kollégák hangja, vész-, és figyelmeztető jelzések). Ez a típus ideális 
halláskárosultak számára. Segít csökkenteni az elszigeteltség érzését.

Sound Management Fültokok

Többféle viselési mód

A használó a fej fölötti, fej mögötti vagy 
áll alatti viselési módok közül választhat.

Cikkszám / Megnevezés  
10 111 45 C2       

Fejpánt

A belső szellőzésű fejpánt minimálisra 
csökkenti a fejre nehezedő nyomást 
és könnyebben lélegzik meleg/párás 
időjárás esetén

A nem deformálódó külső fejpánt ellenáll 
a kíméletlen bánásmódnak a legzordabb 
körülmények között is

Quick-Click rendszerű bepattintós 
magasság beállítás, amely használat 
közben sem mozdul el

Cikkszám / Megnevezés  
10 103 76 Impact       

Sisak 
Használat közben a fültokok a helyükre 
pattannak, használaton kívül pedig 
kipattinthatók

A fültokok a legelterjedtebb kemény 
sisakok többségével viselhetők

3 pár adapterrel szállítjuk:  
3711, 3712 és 3721

Cikkszám / Megnevezés  
10 106 32 Impact H       

Összecsukható kivitel

Szabadalmazott Air Flow Control™ techno-
lógia a teljes frekvenciatartományra vonat-
kozó optimális zajcsillapításért

Az összecsukható fültok tárolása egyszerű

Automatikus kikapcsolás 4 óra múlva

2db AAA elemmel szállítjuk, amelyek 350 
órányi használatot tesznek lehetővé

Övhöz csatlakoztatható tárolótok is ren-
delhető

Cikkszám / Megnevezés 
10 135 30 Impact Sport       

Összecsukható (fenti kép)

Az összecsukható fültok tárolása 
egyszerű.

Övhöz csatlakoztatható tárolótok is 
rendelhető

Cikkszám / Megnevezés  
10 111 43 C1F       

Fejpánt

A kényelmes, fej fölötti viselés számos 
alkalmazási területen ideális.

A belső szellőzésű fejpánt minimálisra csök-
kenti a fejre nehezedő nyomást és könnyeb-
ben lélegzik meleg/párás időjárás esetén

A nem deformálódó külső fejpánt ellenáll 
a kíméletlen bánásmódnak a legzordabb 
körülmények között is

Cikkszám / Megnevezés  
10 111 42 C1  10 111 46 C3       

Termékjellemzők

A SMT technológia egyenletes 
zajcsillapítása lehetővé teszi, 
hogy a fültok viselője jóval 
természetesebben hallja kollégáit, 
az utasításokat és más fontos 
hangokat, ugyanakkor a káros 
zajok blokkolásra kerülnek

Termékjellemzők

A fültok a környező hangokat a 
biztonságos 82dB szintre erősíti, és 
passzív hallásvédő eszközzé válto-
zik, amint a zaj eléri a 82dB értéket

A hang felerősítése javítja a kom-
munikációt és csökkenti az elszige-
teltség érzését – a dolgozó hallja a 
vész-, és figyelmeztető jelzéseket 
és kollégái hangját

Termékjellemzők

A fültok viselője hallja a fontos kör-
nyező hangokat, így más lövészeket 
és a környezeti zajokat is

A vékony kialakítás és a lőfegyver 
számára kiképzett vájat kiküszöböli a 
lövészetkor fellépő zavaró hatásokat

Az AUX bemenethez külső MP3 leját-
szó vagy a terep figyelésére alkalmas 
audió eszközök csatlakoztathatók

A dielektrikus kialakítás alkalmas 
minden munkakörnyezethez, 
különös tekintettel az elektromos 
környezetre

Minden fejforma esetén egyenletes 
nyomás nehezedik a fejre, 
kimagaslóbb kényelmet biztosítva 
hosszan tartó viselés esetén is

Az irányítottan elhelyezett sztereó 
mikrofonok a természetes érzékelés 
érdekében felerősítik és tökéletesítik a 
hangokat.

A bepattanó fülpárnák cseréje gyors 
és egyszerű

Automatikus kikapcsolás 4 óra múlva

2db AA elemmel szállítjuk, amelyek 140 
órányi használatot tesznek lehetővé

Quick-Click rendszerű bepattintós 
magasság beállítás, amely 
használat közben sem mozdul el

A bepattanó fülpárnák cseréje 
gyors és egyszerű

Sisak

Használat közben a fültokok a helyükre 
pattannak, használaton kívül pedig 
kipattinthatók

A fültokok a legelterjedtebb kemény 
sisakok többségével viselhetők

3 pár adapterrel szállítjuk  
3711, 3712 & 3721

Cikkszám / Megnevezés  
10 112 62 C1H      
10 112 64 C3H      

C3
SNR 33

C1
SNR 25

C3H
SNR 30

C2
SNR 30

C1F
SNR 26

C1H
SNR 26

Impact
SNR 28

Impact H
SNR 27

Impact Sport
SNR 25
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Radio Fültok készletek Electo®

Ha szól a zene a rutinfeladatok is sokkal izgalmasabbak. 
AM/FM rádiós fültokjaink kiváló vételt és hangminőséget 
kínálnak, a könnyű fültok és az egyedi fejpánt egész napos 
viselés esetén is kimagasló kényelmet biztosít.

Az erdészeti szakemberek és terepen dolgozók részére 
kifejlesztett termékeinkhez hasonlóan Forestry (Erdészet) 
és Garden (Kert) készleteink is kulcsrakész megoldást 
jelentenek a hallás-, és fejvédelem területén.

Termékjellemzők

A rádió hangereje nem haladja meg 
a 82dB értéket

A belső szellőzésű fejpánt mini-
málisra csökkenti a fejre nehezedő 
nyomást és könnyebben lélegzik 
meleg/párás időjárás esetén

A nem deformálódó külső fejpánt 
ellenáll a kíméletlen bánásmódnak 
a legnagyobb kihívást jelentő körül-
mények között is

A bepattanó fülpárnák cseréje 
gyors és egyszerű

2db AA elemmel szállítjuk, amelyek 140 
órányi használatot tesznek lehetővé

Rádiós fültokok

Termékjellemzők

A Forestry készlet tartalma: 
Leightning® L1H fültok, élénk 
narancs polietilén sisak

Kiváló vizuális észlelés

Könnyű, tetején szellőzőnyilásokkal

Esőcsatornával ellátott

6-pontos hevederzettel szerelt

 

Hálós arcvédő (Cikkszám: 10 178 00):

Tartós, rugalmas, egyszerűen állítható 
(fel-, és lecsapható)

Lecsatolható perem / napellenző

Hulladéktól, naptól, esőtől védő in-
tegrált nyakvédővel

Cikkszám / Megnevezés  
10 172 91 Forestry Kit

Termékjellemzők

A Garden készlet tartalma: Fejpántos 
Leightning® L1

Bepattintható látómező homlokvédő-
vel (előre összeszerelve)

Hálós arcvédő a csekély súly érde-
kében

Levehető perem és napellenző véd az 
időjárás szeszélyei ellen
 

 

Cikkszám / Megnevezés  
10 172 92 Garden Kit

Alkatrészek Forestry 
és Garden készletekhez

Cikkszám / Megnevezés  
10 172 93 Hálós arcvédő látómező nélkül
10 178 00 Hálós arcvédő látómezővel
10 172 94 Víztiszta arcvédő

Forestry Kit
SNR 28

Garden Kit
SNR 30

AM/FM Radio
SNR 28

Radio Hi-Visibility
SNR 31

Fejpánt 

A kényelmes, fej fölötti viselés számos 
alkalmazási területen ideális

Quick-Click rendszerű bepattintós 
magasság beállítás, amely használat közben 
sem mozdul el

Cikkszám / Megnevezés  
10 103 75 AM/FM Radio     

Jólláthatóság (High Visibility) 

A kontrasztot biztosító élénkzöld fülto-
kok és a fényvisszaverő fejpánt kiváló 
vizuális észlelést tesznek lehetővé

Az AUX bemenethez MP3 és más audió 
eszközök csatlakoztathatók

A szabadalmazott Air Flow Control™ 
technológia optimális zajcsillapítást kínál 
minden frekvencián, anélkül, hogy a fül-
tokok nagyobb méretűek vagy nehezeb-
bek lennének

3,5 mm-es csatlakozó kábellel szállítjuk

Cikkszám / Megnevezés 
10 152 10  Radio Hi-Visibility      

Fejpánt 

A kényelmes, fej fölötti viselés számos 
alkalmazási területen ideális

A belső szellőzésű fejpánt csökkenti a fejre 
nehezedő nyomást és könnyebben lélegzik 
meleg/párás időjárás esetén

A nem deformálódó külső fejpánt ellenáll 
a kíméletlen bánásmódnak a legzordabb 
körülmények között is

Quick-Click rendszerű bepattintós 
magasság beállítás, amely használat közben 
sem mozdul el

Cikkszám / Megnevezés 
10 103 74 Electo

Electo
SNR 28

Electo H
SNR 27

Sisak 

Használat közben a fültokok a helyükre 
pattannak, használaton kívül pedig 
kipattinthatók

A fültokok a legelterjedtebb kemény 
sisakok többségével viselhetők

3 pár adapterrel szállítjuk:  
3711, 3712 és 3721

Cikkszám / Megnevezés 
10 106 31 Electo H       

Termékjellemzők

A hang felerősítése javítja a környe-
zeti hatások érzékelését – a dolgozó 
hallja a vész-, és figyelmeztető jelzé-
seket és kollégái hangját

A rádió hangereje nem haladja meg 
a 82dB értéket, külön szabályozható 
a felerősítés és a rádió hangereje

Az irányítottan elhelyezett sztereó 
mikrofonok a természetes érzékelés 
érdekében felerősítik és tökéletesítik a 
hangokat

A bepattanó fülpárnák cseréje gyors 
és egyszerű

2db AA elemmel szállítjuk, amelyek 140 
órányi használatot tesznek lehetővé

Az AM/FM rádió kínálta szórakoztatás 
ötvöződik a tökéletesített hangerősítő 
technológiával. A fültok viselője 
biztonságos szintig felerősítve hallja a 

kommunikáció szempontjából 
fontos hangokat (kollégák hangja, 
vész-, és figyelmeztető jelzések), 
és közben rádiót is hallgathat.
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Fültok 
kiegészítők
Fültok kiegészítőink a kényelem és komfort kombinációját kínálják, 
ugyanakkor garantálják, hogy a Howard Leight védőeszközök a 
legnagyobb kihívást jelentő területeken is kiválóan teljesítsenek.

Polár kámzsa ÚJ! 
Ez az alpinista stílusú, élénkzöld 
sávokkal kombinált kámzsa véd a 
hideg ellen, ugyanakkor optimális 
zajcsillapítást és kiváló vizuális 
észlelhetőséget garantál. A szaba-
dalmazott oldalbetétek segítenek 
eltüntetni a fültok és fül közötti hé-
zagot, így csökkentik a zajnak való 
kitettség mértékét is.
Viselése ideális légiirányítók, épí-
tőipari dolgozók és más, hideg 
időjárásnak kitett alkalmazottak 
számára. Minden Howard Leight 
fültokkal viselhető. A legtöbb ke-
mény sisak alatt viselhető.

Art. No / Description  
10 168 71  Polár kámzsa – Kis/Közepes (S/M) méret
10 168 70  Polár kámzsaa – Nagy/Extra nagy (L/XL) méret

COOL Párnák 
Az általános kényelem és higiénia 
fokozása érdekében helyezze eze-
ket a fültokokba. A bőrgyógyásza-
tilag tesztelt anyag saját súlyának 
15-szörösének megfelelő nedvessé-
get képes beszívni és hideg időben 
melegíti a fület. Az összes Howard 
Leight® fültokhoz használható.

Cikkszám / Megnevezés  
10 003 64 100 pár/adagoló csomag
10 003 65 pár/csomag

Adapterek sisakhoz 
A Howard Leight számos kemény 
sisakra egyszerűen rápattintható 
adaptert kínál. A masszív műanyag 
és fém kialakítás a legnagyobb 
kihívást jelentő körülményekkel is 
megbirkózik.

Cikkszám / Megnevezés  
10 002 40  3702 Univerzális adapter
10 002 41  3710 Becsavarható adapter
10 002 42  3711 Former centurion
10 002 43  3712 New centurion, Balance, Bullard, JSP Mark
  IV&Mark V, MSA, Voss, Opus, Auboueix
  Iris&Kara, Peltor G22&G3000
10 002 45  3714 Protector tuffmaster
10 002 46  3715 Auboueix Brenus&Carolyn
10 002 47  3716 Schubert
10 002 48  3717 JSP Mark II&MarkIII&Invincible
10 002 49  3718 AO, Bullard, MSA V-Guard, North
10 002 50  3719 JSP
10 052 92  3721 Protector 300/600/650, Sofop oceanic II
  & Oryon, Petzl Vertex

Vékony övcsipesz ÚJ! 
Egy egyszerű és kényelmes me-
goldás a használaton kívüli fültok 
övhöz vagy zsebhez rögzítésére. 

Cikkszám / Megnevezés  
10 167 30 Vékony övcsipesz

OptiSorb® 

A fültokra csúsztatható, mosható, 
100% pamut védősapka az izzadság 
felszívására és melegítésre.
A legtöbb időjárási helyzetben ga-
rantálja a kényelmet és a fokozott 
higiéniát. Az összes  Howard Leight® 
fültokhoz használható.

Cikkszám / Megnevezés  
33 021 01 OptiSorb

Higiéniai készletek 
A fültokok élettartamának és 
teljesítményének fokozása, valamint 
a higiénia érdekében a bepattanó 
fülpárnákat és szivacsbetéteket 6 
havonta, fokozott használat esetén 
pedig gyakrabban cserélni kell. 
Minden készlet egy pár fülpárnát és 
egy pár szivacsbetétet tartalmaz.

Cikkszám / Megnevezés  
10 060 80  Clarity® C1/C1F/C1H
10 060 81  Clarity C3/C3H
10 109 74  Thunder® T1/T1H/T1F
10 109 75  Thunder T2/T2H/T2HV
10 109 76  Thunder T3/T3H
10 119 98  Leightning® L1/L1H/L1N/L0N/L1HHV/Viking® V1
10 119 99  Leightning L2/L2H/L2N/L2F/L2FHV
10 120 00  Leightning L3/L3H/L3N/L3HV/Viking V3
10 080 00  Radio/Radio HV/Electo®/Electo H/Impact®/Impact H/ 
10 152 80 Impact Sport
33 012 83 QM24+®

Övtáska összecsukható 
fültokhoz Erős nejlonból, 
övbujtatókkal és könnyen nyitható 
Velcro® tépőzáras hajtókával. La-
posra összehajtható. Használható 
Leightning® L2F, Leightning® Hi-
Visibility L2FHV, Thunder® T1F, Clarity® 
C1F és Impact® Sport fültokokhoz.

Cikkszám / Megnevezés  
10 002 51 Övtáska összecsukható fültokhoz
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Dieletrikus követelményeket tá-
masztó körülmények között végzi 
munkáját? A legtöbb Howard 
Leight® füldugó nem tartalmaz fém 
alkatrészeket. Számos fültokunk 
pedig masszív, nem deformálódó 
kialakításának köszönhetően ellen-
áll a kíméletlen napi használatnak, 
és ugyanakkor védi viselőjét elekt-
romos környezetben.

Füldugók 
Minden egyszerhasználatos, több-
szörhasználatos és fejpántos füldugó

Fültokok 
Thunder®, Viking®, Mach™1, QM24+® és 
Clarity® termékek

A jólláthatósági termékek bizonyos 
kültéri vagy gyenge fényviszonyok 
mellett végzett tevékenységek ese-
tén fokozzák a dolgozó biztonságát. 
Az élénk színű füldugók fokozzák a 
vizuális észlelhetőséget a biztonsági 
és megfelelési ellenőrzések érdeké-
ben. A Howard Leight Hi-Visibility 
termékek a vizuális észlelhetőséget 
nem csupán élénkzöld fültokokkal, 
hanem fényvisszaverő fejpánttal is 
megkönnyítik.

Füldugók 
Laser Lite, QB1HYG® and QB2HYG®

Fültokok 
Leightning® Hi-Visibility L1HHV/L2FHV/ 
L3HV, Thunder® Hi-Visibility T2HV és
Radio Hi-Visibility 

Van, amikor a hangok blokkolása 
önmagában nem elegendő. Szük-
ség van egyrészt a zaj kizárására, 
másrészt az információ beengedé-
sére. A Howard Leight egyenletes 
zajcsillapítást biztosító füldugók és 
fültokok széles választékát kínálja, 
amelyek blokkolják a zajt, ugyan-
akkor a vész-, és figyelmeztető 
jelzések, sőt a kollégák hangjának 
frekvenciái is jóval természeteseb-
ben hallhatók. A hang felerősítő 
funkcióval rendelkező fültokok 
a hangerőt biztonságos szintre 
emelve bekapcsolják a használót 
környezete vérkeringésébe, ám 
veszélyes zajszint esetén passzív 
védelmi eszközzé alakulnak.

Füldugók 
Egyenletes zajcsillapítás:
Egyszerhasználatos - Matrix™ Narancs/
Zöld/Kék
Többszörhasználatos - Clarity® 656

Fültokok 
Egyenletes zajcsillapítás:
Clarity® termékcsalád
Hangerősítő funkció:
Impact® termékek
Impact® Sport
Electo® termékek

Legyen szó akár kültéri, akár beltéri 
munkavégzésről, igen fontos a 
fizikai körülményeknek megfelelő, 
és a műszak teljes idejére 
kényelmet biztosító hallásvédő 
eszköz kiválasztása.

Magas hőmérsékletek 
Meleg/párás környezetben a dolgozók 
számára talán kényelmesebbek az 
egyszerhasználatos, többszörhasználatos 
vagy fejpántos füldugók.

Füldugók 
Minden egyszerhasználatos, több-
szörhasználatos és fejpántos füldugó

Alacsony hőmérsékletek 
Hidegebb idő esetén általában olyan fül-
tokra van szükség, amely véd a veszélyes 
zajszintek és a zord időjárás ellen.

Fültokok 
Minden zajblokkoló, hangszabályozó és 
rádiós típus

Fültok kiegészítők
Polár kámzsa és COOL párnák

A kisebb hallójárattal rendelkező dol-
gozók rendelkezésére kis mértékben 
összenyomott vagy automatikusan tá-
guló poliuretán habszivacs füldugókat 
vagy többféle méretben forgalmazott 
töbszörhasználatos füldugókat  kell 
bocsátani. 

Füldugók 
Bilsom® 303/304 Puha poliuretán habszivacs
Fusion® Kis méret/Normál méret
Clarity® Kis méret/Normál méret
Fusion® Detektálható Kis méret/Normál 
méret

Ne veszélyeztesse a dolgozók általá-
nos biztonságát, amikor más típusú 
egyéni védőeszközöket is használnak.

Védőszemüvegek 
A vastag (6 mm vagy a fölötti) keretek hé-
zagot képeznek a fültok és a fej között, 
2-5dB-el rontva az optimális zajcsillapítást. 
Használjon vékonyabb szárat vagy válasszon 
egyszerhasználatos, többszörhasználatos 
vagy fejpántos füldugóink közül.

Kemény sisakok 
Lehetőség szerint használjon a sisak vájatába 
csúsztatható, sisakra rögzíthető fültokot. A 
végig peremmel ellátott sisakokhoz válassza 
többféleképpen állítható vagy nyakpántos 
fültokjaink, illetve fejpántos füldugóink egyi-
két. Minden sisakra szerelhető fültokunkat 
kemény sisakhoz való adapterekkel szállítjuk.

Fültokok 
Sisakra szerelhető:
Leightning® L1H/L2H/L3H, Leightning Hi-
Visibility L1HHV, Thunder® T1H/T2H és 
Clarity® C1H/C3H
Nyakpántos: Leightning L0N/L1N/L2N/L3N

Keresés speciális termékjellemzők alapján
A különböző körülmények és alkalmazotti igények meghatározhatják a termékválasztás 

szempontjait. Az alábbiakban azok a legfontosabb termékjellemzők szerepelnek, amelyek a 

füldugókkal és fültokokkal kapcsolatos speciális követelmények kielégítését célozzák meg.

Dielektrikus IdőjárásJólláthatóság (High Visibility) Kis méretekHangszabályozás (Sound Management) Egyéb egyéni védőeszközök
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Autó-, és járműipar, autójavítás, 
szerviztevékenység 

Az autóiparban tevékenykedő 
nagyszámú alkalmazott veszélyt 
jelentő állandó és szakaszos zajok 
egész sorának van kitéve, nem 
ritkán hosszú időintervallumokban. 
Ezen a területen a kényelem és 
megfelelés kulcsfontosságú. 
A poliuretán habszivacsból 
készült egyszerhasználatos vagy 
többszörhasználatos füldugók 
fokozott kényelmet biztosítanak, a 
fejpántos füldugók vagy fültokok 
pedig ideális megoldást jelentenek 
a veszélyes zajoknak szakaszosan 
kitett dolgozók számára. Az 
adagolók pedig bármely dolgozói 
állomány számára a füldugók 
kényelmes adagolási forrása. 

Füldugók 
Max®, Max Lite®, Laser Lite®, 
SmartFit®, AirSoft®, Quiet®, QB1HYG®, 
QB2HYG®, Leight® Source 400 
és Leight® Source 500

Fültokok 
Leightning® L0F/L3, Thunder® T1/T2, 
Viking® V1, Clarity® C1 és Impact®

Földi irányítás személyzete, ki-
járatok kezelőszemélyzete, 
repülőgépszerelők, repülőgépgyár-
tás, légügyi személyzet 

A gyakran helyet változtató repülő-
téri dolgozók sokféle - jellemzően 
szakaszosan jelentkező - veszélyes 
zajnak vannak kitéve. A fejpántos 
füldugók és fültokok a védekezés 
elsőszámú alternatívái, mivel min-
dig kéznél vannak. A polár kámzsák 
hidegben védenek az időjárás 
viszontagságai ellen. A zsinóros fül-
dugó a repülőtéri kijáratok személy-
zete számára ideális megoldás, két 
használat között a nyakban hord-
ható. A gyakran igen erős zajoknak 
kitett repülőgépszerelők és légügyi 
személyzet számára javasolt a 
magas zajcsillapítási teljesítményű 
hallásvédő eszközök viselése.

Füldugók 
Max®, Laser Lite®, SmartFit®, Fusion®, 
QB1HYG®, QB2HYG® és PerCap®

Fültokok 
Leightning® L2F/L3, Leightning® 
Hi-Visibility L2FHV, L3HV, Thunder®       
Hi-Visibility T2HV, Thunder® T3 és 
Clarity® C3

Fültok kiegészítők
Vékony övcsipesz, összecsukható fültok 
tárolótáskája és polár kámzsa

Acélipari munkák, kőművesség, 
ácsmunkák, csőszerelés, 
elektromos munkák, festés, 
hegesztés, tetőfedés

Az építőiparban dolgozók a ve-
szélyes zajszintek mellett számos 
további veszélynek vannak kitéve 
(leesés, áramütés, törmelékek, 
vegyszerek) A munkavállalók ál-
talános védelmének biztosítása 
érdekében törekedjen egymás 
teljesítményét hátrányosan nem 
befolyásoló, és kiválóan észlelhető 
egyéni védőeszközöket választani. 
Kerülje továbbá a túlzott védelmet; 
válassza a dolgozók kitettségi 
szintjének megfelelő hallásvédő 
eszközöket, különösen a viszonylag 
alacsonyabb frekvenciájú zajkör-
nyezetek esetében.

Füldugók 
Max®, Laser Lite®, SmartFit®, Fusion®, 
AirSoft®, Quiet®, Clarity® 656 és 
QB2HYG®

Fültokok 
Minden zajblokkoló fültok és a Clarity 
termékcsalád

Olaj-, és gázgyártás, vegyi 
anyagok gyártása, bányászat, 
energia előállítás, közművek

Az ilyen területeken dolgozók a ve-
szélyes zajszinteken kívül még szá-
mos más veszélynek is ki vannak 
téve (légzőrendszert érintő kocká-
zatok, leesés, robbanások). A dol-
gozóknak más védőeszközöket is 
viselniük kell (védőszemüveg, sisak, 
légzésvédő, gázmonitor). Szembe 
kell nézniük továbbá az ototoxikus 
vegyi anyagoknak (oldószerek, 
nehézfémek) való kitettség okozta 
halláskárosodás veszélyével. Gon-
doskodjon arról, hogy dolgozói 
megfelelő, és más egyéni védő-
eszközökkel kompatibilis, robba-
násveszélyes környezetben pedig 
dielektrikus kialakítású hallásvédő 
eszközökkel legyenek ellátva.

Füldugók 
Max®, Laser Lite®, SmartFit®, Fusion®, 
AirSoft®, Clarity® 656 és QB2HYG®

Fültokok 
Leightning® L0N/L2H/L3N, Leightning® 
Hi-Visibility L1HHV/L2FHV/L3HV,  
Thunder® T2/T3H, Viking® V3 és 
Clarity® C3H

Fültok kiegészítők
Vékony övcsipesz, frissítő betétek, és 
polár kámzsa

Élelmiszer-, és italgyártás, 
élelmiszeripari szolgáltatások, 
papír-, és cellulózipar, dohányipar

Számos iparágban vizuális és fém-
keresős detektálás segítségével 
akadályozzák meg, hogy külön-
féle szennyeződések kerüljenek a 
végtermékbe. Javasoljuk zsinóros 
vagy fejpántos élénk színű (főleg 
kék) füldugók, illetve fémkeresős 
detektálásra alkalmas termékek 
használatát. A fültokoknak meg kell 
felelniük a speciális alkalmazási 
területhez tartozó zajszinteknek, 
tökéletesen együtt kell működniük 
az esetlegesen viselt többi egyéni 
védőeszközzel.

Füldugók 
Laser Trak®, AirSoft®, SmartFit® Process 
Industry, SmartFit® Detectable, SmartFit® 
Blue, FusionTM Detectable és PerCap®

Fültokok 
Leightning® L0F/L2/L3/L2H/L0N/L3N 
és Clarity® C1

Fogyasztási cikkek, könnyűipari 
összeszerelés/gyártás, bútor-, 
textil-, nyomdaipar, raktározás

Az ipar különböző gyártási terüle-
tein dolgozóknak a veszélyes zajok 
ellen védő, fokozottan kényelmes 
hallásvédő eszközökre van szüksé-
gük. Ha az eszköz nem kényelmes, 
azt vagy nem megfelelően fogják 
viselni, vagy egyáltalán nem fogják 
használni. Javasoljuk a megfelelő 
védelmet és a hosszan tartó vise-
lés esetén is kimagasló kényelmet 
garantáló hallásvédő eszközök 
viselését. Poliuretán habszivacsból 
készült egyszerhasználatos fül-
dugóink és többszörhasználatos 
füldugóink a CMT technológiának 
köszönhetően mindkét követel-
ménynek megfelelnek. Fültokjaink 
szintén sokféle zajcsillapítási és ké-
nyelmi szintet kínálva helyezik elő-
térbe az iparban dolgozók érdekeit.

Füldugók 
Minden egyszerhasználatos, 
többszörhasználatos és fejpántos 
füldugó

Füldugó adagolók 
Leight® Source 400 és 
Leight® Source 500

Fültokok
Leightning L2/L3, Thunder T1/T1F/T3, 
Clarity C1 és Radio HV

Iparág szerinti keresés
Világszerte a legkülönbözőbb iparágakban dolgozó számos vevőnkkel együttműködés-

ben szerzett tapasztalatainkra támaszkodva kínáljuk a kulcsiparágak számára a legkivá-

lóbb termékeket. Amennyiben itt nincs felsorolva a keresett iparág/alkalmazási terület, 

döntéséhez használja az alábbi részletes információkat.

Autógyártás Energiaforrások előállításaLégi közlekedés FeldolgozóiparÉpítőipar Ipari gyártás
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Zajblokkolás SNR

Leightning® L0F 25
Leightning® L0N 22
Leightning® L1 30
Leightning® L1H 28
Leightning® L1HHV 28
Leightning® L1N 29
Leightning® L2 31
Leightning® L2F 32
Leightning® L2FHV 32
Leightning® L2N 31
Leightning® L3 34
Leightning® L3H 31
Leightning® L3HV 34
Leightning® L3N 32
Thunder® T1 30
Thunder® T1F 31
Thunder® T1H 29
Thunder® T2 33
Thunder® T2H 30
Thunder® T2HV 33
Thunder® T3 36
Viking™ V1 30
Viking™ V3 32
Mach™ 1 23
QM24+® 26
Hangszabályozás SNR

Clarity® C1 25
Clarity® C2 30
Clarity® C3 33
Clarity® C1H 26
Clarity® C3H 30
Clarity® C1F 26
Impact® 28
Impact® H 27
Impact® Sport 25
Radio SNR

AM/FM Radio™      28
Radio™ HV  31
Electo®   28
Electo® H 27

Keresés kitettségi szint szerint
Először állapítsa meg, hogy milyen szintű zajnak vannak kitéve dolgozói. 

Majd az alábbi táblázat segítségével válassza ki a dolgozók munkakörülményeinek 

megfelelő zajcsillapítási teljesítményű füldugókat és fültokokat.

Noise Exposure dBA 80 85 115 - 11890 95 100 105 110

Egyszerhasználatos füldugók SNR

Max® 37
Max Lite® 34
Laser Lite® 35
Multi Max® 35
Matrix™ Orange 29
Matrix™ Green 27
Matrix™ Blue 23
Bilsom® 303/304 33
Többszörhasználatos füldugók SNR

SmartFit® 30
Fusion® 28
Clarity®656 22
AirSoft® 30
Quiet® 28
Detektálható füldugók SNR

Laser Trak® 35
SmartFit® Detectable 30
Fusion® Detectable 28
Fejpántos füldugók  SNR

QB1HYG® 26
QB2HYG® 24
QB3HYG® 23
PerCap® 24 

80 dB
80 dB érték esetén 
hallásvédő eszköz 

rendelkezésre 
bocsátása kötelező

85 dB
85dB vagy magasabb 
szintű kitettség 
esetén hallásvédelem 
szükséges

Döntésekor tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

Termékválasztását 
a munkakörnyezetre 
jellemző specifikus zaj-
csillapítási értékekhez 
igazítsa.

A túlzott védelem veszélyt 
jelenthet a dolgozók 
számára, különösen a 
veszélyes zaj alacsony 
szintjei esetén

Az optimális 
védelem kulcsa a 
füldugó megfelelő 
illeszkedése

Gondoskodjon arról, 
hogy dolgozói megfelelő 
képzésben részesüljenek 
füldugóik és fültokjaik 
használatát illetően

1 2 3 4

Zajszint dBA 80 85 115 - 11890 95 100 105 110Zajszint dBA 80 85 115 - 11890 95 100 105 110

80 dB
80dB érték esetén hallásvédő 

eszköz rendelkezésre 
bocsátása kötelező

85 dB
85dB vagy magasabb 
szintű kitettség esetén 
hallásvédelem szükséges
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Fültok használati útmutató
A fültok helyes használata a hatékony hallásvédelem érdekében

Zajcsillapítási adatok
EN 352/ISO 4869 szabványoknak megfelelő zajcsillapítás  
Közeg: átlagos érték dB-ben SD: átlagos eltérés dB-ben APV: becsült védelmi szint dB-ben   

A posztert letöltheti a howardleight.com oldalról vagy kérjen egy mintát az elérhetőségeinken keresztül. 

Karbantartás
 Rendszeresen ellenOErizze, hogy a fültokok és a párnák nem  epedezettek 
vagy sérültek-e. Dobja ki a fültokokat, ha azok láthatóan sérültek vagy 
alkalmatlannak látszanak

A fültokokat és fülpárnákat rendszeresen tisztítsa enyhén szappanos vízzel

Normális használat esetén 6-8 havonta, fokozott használat vagy párás/különleges 
légköri viszonyok mellett 3-4 havonta cserélje a párnákat és hab betéteket

Viselés
A fültok használatára 
vonatkozó tasításokat 
olvassa el és tartsa 
be azokat!

Simítsa ki haját a 
fülpárnák alól

Kiválasztás 
Minimális zajszintı munkakörnyezetben  
kerülje el a túlzott védelmet — válassza 
a körülményeknek leginkább megfelelOE 
fültokot, vegye figyelembe a zajszinteket, 
gondoljon arra, ha munka közben munka-
társaival kommunikálnia kell, vagy fontos 
meghallania a figyelmeztetOE hangjelzést

Helyezze a fültokokat füleire.

A fejpántot felfelé illetve lefelé csúsztatva 
állítsa be.

Thunder
®
 T3

Fejpántos

A fültokokat összekötOE fejpánt hosszát 
állítsa be úgy, hogy a fültok tökéletesen 
illeszkedjen a fejre.

Helyezze a fültokokat füleire.

Leightning
®
 L1N

Nyakpántos

Az ábrának megfelelOEen csukja össze 
a fültokot.

Helyezze a fültokokat füleire.

A fejpántot felfelé illetve lefelé csúsztatva 
állítsa be.

Leightning
®
 L2F

Összecsukható 

Helyezze a fültokokat füleire.

A fejpántot felfelé illetve lefelé csúsztatva 
állítsa be.

A többféleképpen viselhetOE fültokot 
viselheti úgy, hogy annak fejpántja a fej 
fölött, a fej mögött, vagy az áll alatt van.

Ha a fültokot a fejpántot a fej mögött vagy 
az áll alatt elhelyezve viseli, a fejpánt szíját 
az ábrán látható módon be kell fızni a fültok 
felsOE részén lévOE nyílásba.

Többféleképpen viselhetOE

Viking™ V3

Az illesztOE elemeket a vájatokba súsztatva 
csatlakoztassa azokat a sisak mindkét 
oldalához.

A fültokokat a csatlakozó elemekbe 
csúsztatva illessze a sisakhoz.

Helyezze a sisakot a fejére, és fel-le 
csúsztatva állítsa be a fültokokat.

Karjait fel- , és le emelve ellenOErizze, hogy 
a fültok tökéletesen illeszkedik.

Clarity
®
 C3H

Egyszerhasználatos füldugók

 Frekvencia Hz-ben  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

  Media 34.6 37.1 37.4 38.8 38.2 37.9 47.3 44.8 
 Max® SD 3.0 4.5 4.3 3.7 3.5 4.0 3.5 7.2 37 36 35 34
  APV 31.6 32.6 33.1 35.1 34.7 33.9 43.8 37.6    

  Media - 35.5 36.7 39.0 37.4 33.8 41.9 43.3 
 Max Lite® SD - 6.3 7.1 6.6 6.1 3.7 3.8 4.7 34 32 32 31
  APV - 29.2 29.6 32.4 31.3 30.1 38.1 38.6    

  Media 33.4 34.1 35.5 37.6 34.9 35.7 42.5 44.1 
 Laser Lite® SD 4.6 4.7 4.6 4.1 5.0 2.8 2.9 4.2 35 34 32 31
  APV 28.8 29.4 30.9 33.5 29.9 32.9 39.6 39.9    

   Media 17.6 21.8 26.1 28.7 29.5 34.9 37.2 39.8 
 Matrix™ Orange SD 5.1 4.7 5.4 5.2 5.3 3.8 2.7 4.0 29 31 25 22
  APV 12.5 17.1 20.7 23.5 24.2 31.1 34.5 35.8    

  Media 17.3 21.0 24.5 27.3 27.9 33.8 36.1 40.8 
 Matrix™ Green SD 5.4 5.3 6.7 6.6 4.8 3.7 5.2 6.5 27 29 23 20
  APV 11.9 15.7 17.8 20.7 23.1 30.1 30.9 34.3

  Media 11.9 14.8 17.4 22.9 25.5 30.3 36.7 37.5 
 Matrix™ Blue SD 3.2 4.5 4.8 6.2 4.4 5.0 5.1 6.4 23 26 20 15
  APV 8.7 10.3 12.6 16.7 21.1 25.3 31.6 31.1

  Media 34.5 37.7 37.8 39.8 36.2 35.9 41.5 42.9 
 Multi Max® SD 6.7 7.6 6.7 6.8 5.1 3.9 4.2 6.1 35 33 32 32
  APV 27.8 30.1 31.1 33.0 31.1 32.0 37.3 36.8    

  Media 28.4 37.3 37.9 39.1 36.0 34.6 42.5 46.4 
 Bilsom® 303/304 SD 6.4 9.0 9.2 9.7 7.9 4.6 4.9 4.7 33 32 29 29
  APV 22.0 28.3 28.7 29.4 28.1 30.0 37.6 41.8

Többszörhasználatos füldugók

 Frekvencia Hz-ben  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

  Media 26.1 29.0 28.8 29.1 29.5 33.1 43.3 44.5 
 Quiet® SD 6.1 6.9 6.4 7.2 5.1 5.3 6.9 3.4 28 29 25 23
  APV 20.0 22.1 22.4 21.9 24.4 27.8 36.4 41.1    

  Media 31.0 29.8 28.6 30.5 32.5 33.6 35.4 39.1
 AirSoft® SD 4.6 5.0 5.6  5.5  4.3  4.2  7.2  4.6 30  29 27 25 
  APV 26.4  24.8  23.0  25.0  28.2  29.4  28.2  34.5    

  Media 24.6 28.3 28.6 27.9 29.4 31.0 40.0 40.9 
 Fusion® SD 6.0 5.1 5.6 5.0 5.6 3.7 5.6 5.5 28 29 25 24
  APV 18.6 23.2 23.0 22.9 23.8 27.3 34.4 35.4

  Media 30.9 31.4 28.8 32.5 33.8 35.6 39.3 41.9 
 SmartFit® SD 6.2 7.3 8.9 8.1 7.3 4.3 6.0 5.0 30 32 27 23
  APV 24.7 24.1 19.9 24.4 26.5 31.3 33.3 36.9    

  Media 23.3 23.0 21.3 21.5 24.3 30.8 28.6 39.4 
 Clarity® 656 SD 5.4 5.9 6.2 5.3 5.5 3.9 6.3 6.4 22 24 19 17
  APV 17.9 17.1 15.1 16.2 18.8 26.9 22.3 33.0

 Frekvencia Hz-ben  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

  Media 33.4 34.1 35.5 37.6 34.9 35.7 42.5 44.1 
 Laser Trak® SD 4.6 4.7 4.6 4.1 5.0 2.8 2.9 4.2 35 34 32 31
  APV 28.8 29.4 30.9 33.5 29.9 32.9 39.6 39.9    

  Media 30.9 31.4 28.8 32.5 33.8 35.6 39.3 41.9 
 SmartFit Detectable SD 6.2 7.3 8.9 8.1 7.3 4.3 6.0 5.0 30 32 27 23
  APV 24.7 24.1 19.9 24.4 26.5 31.3 33.3 36.9    

  Media 24.6 28.3 28.6 27.9 29.4 31.0 40.0 40.9 
 Fusion Detectable SD 6.0 5.1 5.6 5.0 5.6 3.7 5.6 5.5 28 29 25 24
  APV 18.6 23.2 23.0 22.9 23.8 27.3 34.4 35.4

Detektálható füldugók

Sisakra szerelhetOE
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EN 352/ISO 4869 szabványoknak megfelelő zajcsillapítás  
Közeg: átlagos érték dB-ben SD: átlagos eltérés dB-ben APV: becsült védelmi szint dB-ben   

Sound Management Fültokok

 Frekvencia Hz-ben  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

  Media 24.8 28.1 26.5 24.5 25.1 31.7 42.5 40.9 
 QB1HYG® SD 4.3 3.2 5.6 5.7 3.3 4.0 1.8 4.7 26 28 22 21
  APV 20.5 24.9 20.9 18.8 21.8 27.7 40.7 36.2    
  Media 22.5 24.7 22.7 18.7 22.5 30.8 35.8 34.6 
 QB2HYG® SD 5.4 4.4 4.8 1.8 3.6 4.9 3.8 5.8 24 26 20 19
  APV 17.1 20.3 17.9 16.9 18.9 25.9 32.0 28.8    
  Media 23.5 22.3 20.6 16.8 22.7 30.6 34.2 33.7 
 QB3HYG® SD 4.3 4.2 3.7 2.4 4.0 3.5 3.8 6.1 23 25 19 17
  APV 19.2 18.1 16.9 14.4 18.7 27.1 32.4 27.6    
  Media 21.4 22.5 21.5 19.0 22.6 30.3 35.7 38.8 
 PerCap® SD 4.8 3.5 3.6 2.9 2.7 3.1 4.2 4.3 24 27 20 18
  APV 16.6 19.0 17.9 16.1 19.9 27.2 31.5 34.5    

 Frekvencia Hz-ben  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

  Mean 16.4 18.3 23.3 26.6 32.9 33.8 36.0 37.9 
 Thunder® T1 SD 5.4 4.3 2.7 2.3 2.3 2.9 2.3 3.2 30 32 28 21
  APV 11.0 14.0 20.6 24.3 30.6 30.9 33.7 34.7    
  Mean 20.3 20.5 28.0 31.9 38.5 37.1 37.6 38.0 
 Thunder T2 SD 4.2 3.6 2.8 3.5 2.7 3.4 3.1 5.2 33 34 31 25
  APV 16.1 16.9 25.2 28.4 35.8 33.7 34.5 32.8     
  Mean 20.3 20.5 28.0 31.9 38.5 37.1 37.6 38.0 
 Thunder T2HV SD 4.2 3.6 2.8 3.5 2.7 3.4 3.1 5.2 33 34 31 25
  APV 16.1 16.9 25.2 28.4 35.8 33.7 34.5 32.8    
  Mean 21.5 23.6 30.8 34.6 40.3 38.3 43.1 40.3 
 Thunder T3 SD 3.6 5.3 4.5 3.0 2.2 3.4 3.4 3.6 36 37 34 26
  APV 17.9 18.3 26.3 31.6 38.1 34.9 39.7 36.7    
  Mean 17.6 19.9 25.3 28.6 34.3 35.7 37.4 37.8 
 Thunder T1F SD 4.9 4.7 4.7 4.7 3.1 2.9 3.4 3.8 31 33 28 22
  APV 12.7 15.2 20.6 23.9 31.2 32.8 34.0 34.0    
  Mean 15.9 18.7 22.5 23.4 32.4 34.4 35.5 37.9 
 Thunder T1H SD 2.7 3.8 3.9 2.5 2.2 2.3 2.3 4.7 29 32 26 20
  APV 13.2 14.9 18.6 20.9 30.2 32.1 33.2 33.2  
  Mean 16.9 20.1 24.9 25.4 34.0 33.9 36.2 38.1 
 Thunder T2H SD 2.9 3.3 2.8 2.4 2.3 2.9 3.2 4.6 30 32 28 23
  APV 14.0 16.8 22.1 23.0 31.7 31.0 33.0 33.5    
  Mean 17.9 20.3 22.9 28.3 32.9 32.3 39.3 35.1 
 Leightning® L1 SD 5.3 2.5 2.8 1.7 2.9 3.8 2.8 4.0 30 31 28 23
  APV 12.6 17.8 20.1 26.6 30.0 28.5 36.5 31.1    
  Mean 20.0 20.1 24.5 29.3 34.4 32.4 35.9 35.6    
 Leightning L2 SD 4.5 4.0 2.9 3.2 2.6 3.0 2.6 3.2 31 31 29 23
  APV 15.5 16.1 21.6 26.1 31.8 29.4 33.3 32.4    
  Mean 23.6 24.6 27.8 32.6 37.4 35.2 38.8 35.8    
 Leightning L3 SD 6.4 3.6 2.0 2.0 3.3 3.2 3.1 3.3 34 33 32 27
  APV 17.2 21.0 25.8 30.6 34.1 32.0 35.7 32.5    
  Mean 23.6 24.6 27.8 32.6 37.4 35.2 38.8 35.8 
 Leightning L3HV SD 6.4 3.6 2.0 2.0 3.3 3.2 3.1 3.3 34 33 32 27
  APV 17.2 21.0 25.8 30.6 34.1 32.0 35.7 32.5
  Mean - 10.7 17.2 19.9 22.0 26.6 35.6 39.9 
 Leightning L0N SD - 4.3 4.1 1.8 3.5 4.4 3.1 3.0 22 24 19 14
  APV - 6.4 13.0 18.1 18.4 22.1 32.5 36.9
  Mean 18.3 17.9 21.9 27.9 32.7 32.1 35.4 35.8 
 Leightning L1N SD 5.5 3.5 3.2 3.0 2.9 2.9 3.5 3.8 29 31 27 21
  APV 12.8 14.4 18.7 24.9 29.8 29.2 31.9 32.0    
  Mean 18.3 18.0 24.3 29.8 35.4 34.9 35.3 34.5 
 Leightning L2N SD 3.9 2.9 2.9 1.8 2.8 4.4 3.0 4.4 31 31 29 22
  APV 14.4 15.1 21.4 28.0 32.6 30.5 32.3 30.1    
  Mean 21.0 21.6 27.8 32.1 36.5 32.4 38.3 37.4    
 Leightning L3N SD 3.5 3.2 2.8 2.3 3.0 3.6 4.1 5.0 32 31 31 26
  APV 17.5 18.4 25.0 29.8 33.5 28.8 34.2 32.4    
  Mean - 13.2 19.7 21.7 25.0 29.1 35.1 40.0 
 Leightning L0F SD - 3.0 3.7 2.8 3.5 2.5 2.3 2.6 25 27 21 17
  APV - 10.2 16.1 18.9 21.5 26.6 32.8 37.4
  Mean 19.6 21.1 25.8 30.5 35.7 33.6 37.8 37.3    
 Leightning L2F SD 4.3 3.6 2.1 2.6 3.0 3.1 2.7 3.6 32 32 30 24
  APV 15.3 17.5 23.7 27.9 32.7 30.5 35.1 33.7    
  Mean 19.6 21.1 25.8 30.5 35.7 33.6 37.8 37.3 
 Leightning L2FHV SD 4.3 3.6 2.1 2.6 3.0 3.1 2.7 3.6 32 32 30 24
  APV 15.3 17.5 23.7 27.9 32.7 30.5 35.1 33.7
  Mean 14.3 17.6 21.6 25.1 32.6 32.9 36.6 35.5 
 Leightning L1H SD 4.1 3.8 3.9 4.4 3.4 3.1 4.8 3.9 28 31 25 19
  APV 10.2 13.8 17.7 20.7 29.2 29.8 31.8 31.6
  Mean 14.3 17.6 21.6 25.1 32.6 32.9 36.6 35.5 
 Leightning L1HHV SD 4.1 3.8 3.9 4.4 3.4 3.1 4.8 3.9 28 31 25 19
  APV 10.2 13.8 17.7 20.7 29.2 29.8 31.8 31.6
  Mean 17.5 22.3 25.3 29.0 34.9 31.8 37.9 34.6 
 Leightning L3H SD 3.6 3.6 2.6 2.6 3.0 3.2 4.3 3.6 31 30 29 24
  APV 13.9 18.7 22.7 26.4 31.9 28.6 33.6 31.0    
 Viking® V1 Over head -  Mean 17.9 14.1 20.6 25.8 32.0 32.1 33.7 34.4  
 Behind neck - Under chin SD 2.4 2.3 3.1 2.5 2.8 2.5 3.1 2.5 30 32 28 21
  APV 15.5 11.8 17.5 23.3 29.2 29.6 30.6 31.9    
 Viking V3 Over head -  Mean 16.3 20.0 24.6 29.8 36.0 33.9 38.3 37.3
 Behind neck - Under chin SD 2.9 2.3 1.6 2.1 2.8 2.9 2.3 4.0 32 33 30 24
  APV 13.4 17.7 23.0 27.7 33.2 31.0 36.0 33.3    
  Mean 14.4 13.3 11.7 17.6 31.8 30.9 34.7 31.4 
 Mach™ 1 SD 3.8 2.9 1.8 2.4 2.9 2.8 2.4 4.9 23 29 20 13
  APV 10.6 10.4 9.9 15.2 28.9 28.1 32.3 26.5    

 Frekvencia Hz-ben  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

  Mean 12.6 15.7 23.9 27.8 23.3 25.8 29.0 31.0 
 Clarity® C1 SD 4.5 3.3 2.7 2.8 2.9 2.0 3.0 2.6 25 24 22 20
  APV 8.1 12.4 21.2 25.0 20.4 23.8 26.0 28.4    
  Mean 12.9 15.3 22.1 24.6 24.5 29.5 29.3 33.5 
 Clarity C1H SD 4.0 3.0 3.0 2.3 2.6 2.9 2.7 3.2 26 26 23 19
  APV 8.9 12.3 19.1 22.3 21.9 26.6 26.6 30.3    
  Mean 12.8 14.9 24.2 27.7 25.2 28.6 29.3 28.7 
 Clarity C1F SD 4.0 3.8 3.8 2.6 2.1 2.9 3.4 4.2 26 25 24 19
  APV 8.8 11.1 20.4 25.1 23.1 25.7 25.9 24.5    
 Clarity C2 Over head -  Mean 16.9 20.7 29.5 32.2 31.0 32.1 35.8 31.1 
 Behind neck - Under chin SD 4.4 3.1 3.2 2.3 2.7 2.0 3.5 3.8 30 30 29 25
  APV 12.4 17.6 26.3 29.9 28.3 30.0 32.3 27.3    
  Mean 21.1 25.6 33.3 37.5 34.9 32.2 38.8 33.5 
 Clarity C3 SD 4.1 3.1 2.5 2.9 2.9 1.9 4.0 4.4 33 31 32 29
  APV 17.0 22.4 30.8 34.6 32.0 30.3 34.8 29.1    
  Mean 15.4 22.8 27.4 31.3 30.5 28.2 35.0 34.6 
 Clarity C3H SD 3.5 4.3 3.2 2.8 1.8 2.3 3.6 3.0 30 28 28 24
  APV 11.9 18.5 24.2 28.5 28.7 25.9 31.4 31.6    
   Mean - 15.5 21.6 29.7 28.5 30.5 39.3 42.7 
 Impact® SD - 2.1 2.8 3.8 3.6 2.7 4.6 3.7 28 30 25 20
  APV - 13.4 18.8 25.9 24.9 27.8 34.7 39.0     
  Mean 13.3 14.7 20.7 29.8 27.7 27.1 36.4 39.2 
 Impact H SD 4.0 3.6 2.3 2.9 2.7 2.6 3.3 5.1 27 27 25 19
  APV 9.3 11.1 18.4 26.9 25.0 24.5 33.1 34.1    
  Mean 15.1 15.7 19.1 22.9 27.0 24.4 38.4 40.9 
 Impact Sport SD 4.5 3.0 3.1 2.9 2.3 3.3 3.0 3.4 25 30 25 20
  APV 10.7 12.7 15.9 20.0 24.7 21.1 35.4 37.5   

Rádiós fültokok

 Frekvencia Hz-ben  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR H M L

  Mean - 15.5 21.6 29.7 28.5 30.5 39.3 42.7 
 Radio SD - 2.1 2.8 3.8 3.6 2.7 4.6 3.7 28 30 25 20
  APV - 13.4 18.8 25.9 24.9 27.8 34.7 39.0    
  Mean  19.2  20.8  24.4  29.5  31.5  32.8  39.6  40.2 
 Radio HV SD  3.0  2.5  3.3  2.6  3.2  3.5  3.6  3.3 31 31 28 23 
  APV 16.3  18.3  21.1  26.9  28.2  29.4  36.0  36.9 
  Mean - 15.5 21.6 29.7 28.5 30.5 39.3 42.7 
 Electo® SD - 2.1 2.8 3.8 3.6 2.7 4.6 3.7 28 30 25 20
  APV - 13.4 18.8 25.9 24.9 27.8 34.7 39.0    
  Mean 13.3 14.7 20.7 29.8 27.7 27.1 36.4 39.2 
 Electo H SD 4.0 3.6 2.3 2.9 2.7 2.6 3.3 5.1 27 27 25 19
  APV 9.3 11.1 18.4 26.9 25.0 24.5 33.1 34.1    

Fejpántos füldugók

Zajblokkoló fültokok
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A VeriPRO segítségével ön pillanatok alatt 
pontos és valós képet kap alkalmazottai 
hallásvédelméről. Megállapíthatja, hogy 
alkalmazottai a megfelelő védelemben ré-
szesülnek-e, esetleg szükség van a füldugók 
illesztésével kapcsolatos további képzésre 
vagy éppen egy új típusra. A VeriPRO ap-
rólékosan megtervezett, felhasználóbarát 
szoftvere segítségével meghatározhatja az 
alkalmazottai által viselt hallásvédő eszkö-
zökre vonatkozó egyéni zajcsillapítási érté-
keket (Personal Attenuation Rating – PAR). 

A VeriPRO House Ear Institute [www.hei.org] 
intézettel közösen kifejlesztett háromlépéses 
eljárás a teljes frekvenciatartományban vizs-
gálja a dolgozó füldugójának illeszkedését 
mindkét fülben. A kapott adatokból szemé-
lyes és csoportos jelentések készülnek a biz-
tonságtechnikai vezetők részére.

A füldugók hatékonyságát ellenőrző, és a 
képzésre ideális lehetőséget kínáló VeriPRO 
mára a sikeres Hallásmegóvó Programok 
szerves része.

A helyszíni ellenőrzés minden eddiginél egyszerűbb

Valós zajcsillapítás mérése nem módosított fül-
dugók használatával 

Egyszerű szoftver installálás és hardver beállítás 

A gyors, pontos és egyszerűen értelmezhető 
eredmények perceken belül kijelzésre kerülnek.

Az alkalmazottak egyéni zajcsillapítási értékeinek 
tárolása előzményekkel

Megfelel a 2003/10/EC Európai Direktíva kép-
zésre vonatkozó követelményeinek

Bármilyen füldugó esetén használható

A VeriPRO segítségével a hallás megóvás gyakorlata bármilyen 
munkahelyen egyszerűen és hatékonyan tökéletesíthető

Szeretné bekapcsolni a 
VeriPRo készüléket saját 
Hallásmegóvó Programjába?

Bővebb információért 
látogasson el honlapunkra: 
www.howardleight.com/veripro 


