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Společnost 3M, přední světový výrobce osobních ochranných prostředků, je hrdá, 

že může nabízet výrobky značky Peltor™ jako součást své produktové řady.

Komunikační zařízení Peltor™ a také chrániče sluchu, hlavy a obličeje pro hlučná 

a nebezpečná prostředí jsou osvědčenými špičkovými výrobky. Díky více než 50 

letům zkušeností je značka Peltor™ příslibem komunikačních řešení vynikající 

kvality, které poskytují optimální rovnováhu mezi pohodlím a ochranou.

Naším cílem je zajistit uspokojení potřeb našich zákazníků s využitím výjimečných 

schopností , odborných znalostí, kvality a špičkových služeb. Díky naší globální 

technologické, výrobní a znalostní síti dokážeme nabídnout více, než jenom vývoj 

produktů, které pomáhají vaším zaměstnancům pracovat v bezpečí a pohodlí. 

Moderní technická řešení a technologie, které jsou základem výrobků značky 

Peltor™, doplňují vysoké standardy kvality a inovací trvale se rozvíjející řady 

produktových řešení, které vy, naši zákazníci, od společnosti 3M očekáváte.

Komplexní ochrana
Naším cílem je pomáhat chránit lidi v práci, a doma po celý život. Věříme, že 

zdraví a bezpečnost jsou prioritou v jakémkoliv pracovním prostředí a že větší 

pohodlí zlepšuje ochranu pracovníků, což vede ke zlepšené produktivitě a 

shodě s bezpečnostními požadavky. Kromě samotné ochrany osob je naším 

cílem také ochrana životního prostředí. Proto je naším deklarovaným cílem 

vývoj a používání bezpečných produktů, které mají minimální dopad na osoby, 

životní prostředí a pracoviště.

Dlouhodobé inovace
Pro dosažení našich cílů dodržujeme kulturu odpovědnosti, realizaci 

inovací inspirovaných zákazníky, znalosti a odborné schopnosti, které stojí 

na hlubokém porozumění potřebám našich zákazníků. Značka Peltor™, 

důvěryhodná díky svému přednímu postavení mezi výrobci prostředků na 

ochranu sluchu, zraku, hlavy a obličeje, nabízí komplexní řadu chráničů 

sluchu, spojených s komunikačními systémy. 

Společná práce
3M znamená více než produkt. 3M úzce spolupracuje s distributory, 

profesionály a společnostmi z oblasti bezpečnosti na ochranu zaměstnanců, 

kteří jsou vystaveni vlivům nebezpečného prostředí. Díky pobočkám po celém 

světě může společnost 3M pomoci svým zákazníkům uspět kdekoliv.

Partnerství v oblasti bezpečnosti
Mnoho známých společností si vybralo výrobky značky Peltor™ pro zajištění 

optimální ochrany při práci.

Berte svou bezpečnost osobně

Úvod
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Řešení pro 
komunikaci

Funkce
Stručný popis funkcí a významy symbolů.

Schválení atEX
Řada výrobků se schválením ATEX je vyvinuta pro uživatele, kteří pracují 

ve vysoce výbušných prostředích, například na šelfových těžebních 

plošinách a v rafinériích.

vestavěné komunikační rádio
Chrániče sluchu s vestavěným komunikačním rádiem.

Funkce útlumu závislého na úrovni hluku
Každý mušlový chránič má vestavěný mikrofon, který snímá veškeré zvuky.

Elektronika uvnitř mušlového chrániče analyzuje informace a zpracovává zvuk 

předtím, než jej reprodukuje do ucha. To poskytuje efektivní ochranu před 

impulsními hluky, například výstřely ze zbraní. Současně může být ve srovnání 

s běžnými chrániči sluchu až 10x zesílena řeč a slabé signály.

Obousměrná komunikace
Pro komunikaci na dálku prostřednictvím komunikačního rádia, mobilního 

telefonu nebo telefonu DECT.

Bluetooth™
Chrániče sluchu s vestavěnou technologií Bluetooth™.

vestavěný rádiopřijímač FM/aM
Chrániče sluchu s vestavěným rádiopřijímačem FM/AM.

Funkce pouze pro poslech
Umožňuje poslouchat rádiové frekvence, například prostřednictvím 

komunikačního rádia, mobilního nebo DECT telefonu.



5

Řešení pro 
komunikaci

�

Hodnoty útlumu
Stručný popis hodnot útlumu a významy symbolů. (* RNR = doporučená hodnota hluku)

rnr*< 85 dB(a)
Nemusíte nosit chrániče sluchu, jsou však pro vaše pacovníky k dispozici.

rnr* 83−85 dB(a)
Nacházíte se nad přípustnými hodnotami vystavení hluku, používání chráničů 

sluchu je povinné.

rnr* 87−98 dB(a)
Nacházíte se nad přípustnými hodnotami vystavení hluku, používání chráničů sluchu je povinné.

Ideální pro vysokofrekvenční hluk.

rnr* 94−105 dB(a)
Nacházíte se nad přípustnými hodnotami vystavení hluku, používání chráničů sluchu je povinné.

Ideální pro vysokofrekvenční a středofrekvenční hluk.

rnr* 95−110 dB(a)
Nacházíte se nad přípustnými hodnotami vystavení hluku, používání chráničů sluchu je povinné.

Ideální pro vysokofrekvenční a středofrekvenční hluk.

výstraha:
Při úrovních hluku nad 95 dB(A) budete k výběru správného výrobku potřebovat přesné vyhodnocení hlučnosti.

Výrobky označené zeleně a žlutě nejsou určeny pro použití při hluku s nízkou frekvencí.
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Řešení pro
    komunikaci
Díky pečlivě navrženým systémům mikrofonů/reproduktorů a vynikajícímu útlumu 

nabízí řada komunikačních setů jedinečné akustické výkony, které zajišťují vynikající 

možnosti komunikace v prostředí s velmi vysokou hlučností.
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Díky širokému hlavovému mostu z pružinové nerezové oceli, který 
zajišťuje rovnoměrný tlak, nabízí velmi vysoké pohodlí, 
Výměnné polštářky
Vestavěné vzduchové kanály
Plynulé výškové nastavení
Odlehčovací spona kabelu
Standardní verze s konektorem J11
Dostupné se sluchátkem na jedné nebo obou stranách
Není schváleno podle CE jako zařízení na ochranu sluchu

•

•
•
•
•
•
•
•

MT3�H01

MT3�H0�

Popis Kód výrobku upevnění Barva

Jednostranné provedení, J11 MT3�H01 Hlavová páska 

Oboustranná sluchátka, J11 MT3�H0� Hlavová páska

Komunikační set Peltor™ bez útlumu
Mt32H01, Mt32H02
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Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g)  Barva

J11 connector MT7H61A Hlavová páska �80

J11 connector MT7H61B Krční páska �80

J11 connector MT7H61FA Sklopná hlavová páska �80

Nízkoprofilové mušlové chrániče pro snadné a pohodlné použití společně 
s dalšími zařízeními OOP
Nízká hmotnost
Dynamický hovorový mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a 
spolehlivou komunikaci
Rychlé nastavení polohy mikrofonu usnadňuje manipulaci
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené 
dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé 
rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením 
a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
K dispozici ve standardní verzi s konektorem J11 (Nexus TP-1�0). Na vyžádání 
rovněž k dispozici ve verzi pro přímé připojení.
Výběr mezi hlavovou nebo krční páskou

•

•
•

•
•

•

•

•

MT7H61FA

Mt7H61Fa

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 11.� 14.3 �5.6 �9 3� 38.7 35.8

Standardní odchylka (dB) 4.7 �.� �.0 �.0 3.4 �.9 4.�

Předpokládaná ochrana (dB) 6.5 1�.1 �3.6 �7 �8.6 36.8 34.5

Snr=25dB(a) H=31dB(a) M= 23dB(a) l=14dB(a) 

Mt7H61B

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 11.� 14.3 �5.6 �9 3� 38.7 35.8

Standardní odchylka (dB) 4.7 �.� �.0 �.0 3.4 �.9 4.�

Předpokládaná ochrana (dB) 6.5 1�.1 �3.6 �7 �8.6 36.8 34.5

Snr=25dB(a) H=31dB(a) M= 23dB(a) l=14dB(a) 

Mt7H61a

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 11.� 14.3 �5.6 �9 3� 38.7 35.8

Standardní odchylka (dB) 4.7 �.� �.0 �.0 3.4 �.9 4.�

Předpokládaná ochrana (dB) 6.5 1�.1 �3.6 �7 �8.6 36.8 34.5

Snr=26dB(a) H=31dB(a) M= 23dB(a) l=14dB(a) 

Komunikační set Peltor™ se středním útlumem
Mt7H61a, Mt7H61B, Mt7H61Fa
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Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

J11, dynamický mikrofon, �30 ohmů MT7H79A Hlavová páska 315

J11, dynamický mikrofon, �30 ohmů MT7H79B Krční páska 300

J11, dynamický mikrofon, �30 ohmů MT7H79P3E Uchycení k přilbě 345

Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou 
konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízí nejlepší možnou kvalitu 
zvuku a vysokou míru pohodlí
Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje 
manipulaci
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené 
dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a 
stálé rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Standardní připojení konektorem J11 (Nexus TP-1�0)
Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a 
zkreslením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném 
prostředí
Mnoho konfigurací. Náhlavní, krční a přilbová verze pro splnění většiny 
požadavků uživatelů

•

•
•

•

•
•

•

Mt7H79B

Mt7H79P3E

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.7 �7.1 33.8 38.1 36.� 33.6 37.1

Standardní odchylka (dB) �.9 �.1 �.4 �.6 �.3 �.5 �.�

Předpokládaná ochrana (dB) 14.8 �5 31.4 35.5 33.9 31.1 34.9

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=32dB(a) l=24dB(a) 

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.� �6.4 33.9 37.� 35.4 33.�  37 

Standardní odchylka (dB) 3.1 �.5 �.7 �.3 �.6 �.4 � 

Předpokládaná ochrana (dB) 14.1 �3.9 31.� 34.9 3�.8 30.8 35

Snr=32dB(a) H=33dB(a) M=31dB(a) l=23dB(a) 

MT7H79A

Mt7H79a

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.7 �7.1 33.8 38.1 36.� 33.6 37.1

Standardní odchylka (dB) �.9 �.1 �.4 �.6 �.3 �.5 �.�

Předpokládaná ochrana (dB) 14.8 �5 31.4 35.5 33.9 31.1 34.9

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=32dB(a) l=24dB(a) 

Standardní komunikační set Peltor™ s 
vysokým útlumem
Mt7H79a, Mt7H79B, Mt7H79P3E
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Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a 
vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru 
pohodlí
Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty 
hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku 
okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Tlačítko PTT na mušli
Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením a 
nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí.
Přímé vedení pro několik různých komunikačních rádií, telefonů DECT a mobilních 
telefonů
K dispozici také jako komunikační set Flex. Standardní konektor pro připojení kabelů 
Flex (FL6U-**) pro různé typy komunikačního vybavení – komunikační rádio, telefon 
DECT nebo mobilní telefon

•

•
•
•

•
•

•

•

Mt53H79a-**

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=32dB(a) l=24dB(a) 

MT53H79A-�1

Frekvence (Hz) 125 250 500  1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.7 �7.1 33.8   38.1 36.� 33.6 37.1

Standardní odchylka (dB) �.9 �.1 �.4 �.6 �.3 �.5 �.�

Předpokládaná ochrana (dB) 14.8 �5 31.4 35.5 33.9 31.5 34.9

Mt53H79P3E-**

Snr=32dB(a) H=33dB(a) M=31dB(a) l=23dB(a) 

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.� �6.4 33.9 37.� 35.4 33.� 37

Standardní odchylka (dB) 3.1 �.5 �.7 �.3 �.6 �.4 �

Předpokládaná ochrana (dB) 14.1 �3.9 31.� 34.9 3�.8 30.8 35

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
Přímé vedení

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g)  Barva

Přímé vedení ICOM/Alinco  MT53H79A-31 Hlavová páska 310 

Přímé vedení ICOM/Alinco  MT53H79P3E-31 Uchycení k přilbě 340

Přímý kabel ICOM s úhlovým konektorem  MT53H79A-35 Hlavová páska 310

Přímý kabel ICOM s úhlovým konektorem  MT53H79P3E-35 Uchycení k přilbě 340

Přímý kabel ICOM s úhlovým konektorem a šroubem  MT53H79A-95 Hlavová páska 310

Přímý kabel ICOM s úhlovým konektorem a šroubem  MT53H79P3E-95  Uchycení k přilbě 340

Přímý kabel Kenwood  MT53H79A-36 Hlavová páska 310

Přímý kabel Kenwood  MT53H79P3E-36 Uchycení k přilbě 340

Přímý kabel Motorola GP300/CP040   MT53H79A-�1 Hlavová páska 310

Přímý kabel Motorola GP300/CP040  MT53H79P3E-�1 Uchycení k přilbě 340 

Přímý kabel Motorola GP340/GP380  MT53H79A-3� Hlavová páska 310

Přímý kabel Motorola GP340/GP380  MT53H79P3E-3� Uchycení k přilbě 340

Přímý kabel Motorola MTP850/MTH800  MT7H79A-96 Hlavová páska 310

Přímý kabel Motorola MTP850/MTH800 MT7H79P3E-96 Uchycení k přilbě 340

Přímý kabel pro mobilní telefon/telefon DECT �,5 mm MT53H79A-�8 Hlavová páska 310

Přímý kabel pro mobilní telefon/telefon DECT �,5 mm  MT53H79P3E-�8 Uchycení k přilbě 340

Komunikační set Flex (viz strana 65)  MT53H79A-77 Hlavová páska 310 

Komunikační set Flex (viz strana 65)  MT53H79P3E-77 Uchycení k přilbě 340
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Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g)  Barva

Komunikační set WS, Bluetooth™  MT53H7AWS� Hlavová páska 370

Komunikační set WS, Bluetooth™  MT53H7P3EWS� Uchycení k přilbě 4�0 

Komunikační set WS, Bluetooth™  MT53H7BWS� Krční páska 355

Bezdrátové připojení pro telefony nebo komunikační rádia pomocí technologie 
Bluetooth™
Komunikační set a telefon mohou být ve vzdálenosti až 10 metrů od sebe a 
mimo viditelný dosah, aniž by došlo k přerušení kontaktu
Tlačítko nastavení hlasitosti a odpovědi na mušlovém chrániči.
Mušlový chránič s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí 
a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a 
vysokou míru pohodlí
Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje 
manipulaci
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené 
dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé 
rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a 
zkreslením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí

•

•

•
•

•
•

•

•

Mt53H7BWS2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13.8 �1.5 30.9 36.6 35.9 35.5 39

Standardní odchylka (dB) 1.8 0.9 1.3 1.5 5.5 3.1 �.3

Předpokládaná ochrana (dB) 1� �0.6 �9.6 35.1 30.4 3�.4 36.7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=20dB(a) 

Mt53H7P3EWS2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 14 ��.4 �8.1 33.8 33.4 35.4 38.7

Standardní odchylka (dB) 1.5 �.7 1.7 �.3 �.6 �.3 1.8 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�.5 19.7 �6.4 31.5 30.8 33.1 36.9

Snr=30dB(a) H=33dB(a) M=28dB(a) l=20dB(a) 

Mt53H7aWS2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13.8 �1.5 30.9 36.6 35.9 35.5 39

Standardní odchylka (dB) 1.8 0.9 1.3 1.5 5.5 3.1 �.3

Předpokládaná ochrana (dB) 1� �0.6 �9.6 35.1 30.4 3�.4 36.7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=20dB(a) 

MT53H7AWS�

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
WS, Bluetooth™
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Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g)  Barva

Komunikační set WS, Bluetooth™  MT53H7FWS�-50 Sklopná hlavová páska 370

Komunikační set WS, Bluetooth™  MT53H7P3EWS�-50 Uchycení k přilbě 4�0 

Komunikační set se schválením EEx podle třídy ATEX: 

 II �G Ex ia IIC T4 

 II �D Ex iaD T130° 

 I M1 Ex ia I

Bezdrátové připojení pro telefony nebo komunikační rádia pomocí technologie 
Bluetooth™
Komunikační set a telefon mohou být ve vzdálenosti až 10 metrů od sebe a mimo 
viditelný dosah, aniž by došlo k přerušení kontaktu
Tlačítko nastavení hlasitosti a odpovědi na mušlovém chrániči.
Mušlový chránič s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a 
vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru 
pohodlí
Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty 
hlavového mostu z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení 
tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením a 
nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
Součástí dodávky je modul baterií se schválením Ex

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

Mt53H7FWS2-50 

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13.8 �1.5 30.9 36.6 35.9 35.5 39

Standardní odchylka (dB) 1.8 0.9 1.3 1.5 5.5 3.1 �.3

Předpokládaná ochrana (dB) 1� �0.6 �9.6 35.1 30.4 3�.4 36.7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=20dB(a) 

MT53H7FWS�-50

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
WS, Bluetooth™, atEX

Mt53H7P3WS2-50

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 14 ��.4 �8.1 33.8 33.4 35.4 38.7

Standardní odchylka (dB) 1.5 �.7 1.7 �.3 �.6 �.3 1.8 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�.5 19.7 �6.4 31.5 30.8 33.1 36.9

Snr=30dB(a) H=33dB(a) M=28dB(a) l=20dB(a) 
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Komunikační set se schválením EEx podle třídy ATEX, EEx ib IIC T4
Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a 
vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru 
pohodlí
Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty 
hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení 
tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí, standardní připojení J11 (Nexus 
TP-1�0)
Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením a 
nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
Mnoho konfigurací. Náhlavní, krční a přilbová verze pro splnění většiny požadavků 
uživatelů

•
•

•
•
•

•

•

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

ATEX, �30 ohmů, J11, dynamický mikrofon  MT7H79F-50 Sklopná hlavová páska 335

ATEX, �30 ohmů, J11, dynamický mikrofon  MT7H79B-50 Krční páska 300 

ATEX, �30 ohmů, J11, dynamický mikrofon  MT7H79P3E-50 Uchycení k přilbě 345

MT7H79F-50

Mt7H79F-50

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.7 �7.1 33.8 38.1 36.� 33.6 37.1

Standardní odchylka (dB) �.9 �.1 �.4 �.6 �.3 �.5 �.�

Předpokládaná ochrana (dB) 14.8 �5 31.4 35.5 33.9 31.1 34.9

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=32dB(a) l=24dB(a) 

Mt7H79B-50

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.7 �7.1 33.8 38.1 36.� 33.6 37.1 

Standardní odchylka (dB) �.9 �.1 �.4 �.6 �.3 �.5 �.� 

Předpokládaná ochrana (dB) 14.8 �5 31.4 35.5 33.9 31.1 34.9

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=32dB(a) l=24dB(a) 

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.� �6.4 33.9 37.� 35.4 33.� 37.� 

Standardní odchylka (dB) 3.1 �.5 �.7 �.3 �.6 �.4 �

Předpokládaná ochrana (dB) 14.1 �3.9 31.� 34.9 3�.8 30.8 35

Snr=32dB(a) H=33dB(a) M=31dB(a) l=23dB(a) 

Mt7H79P3E-50

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
atEX

adaptéry atEX, viz strana 66
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Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

J11, dynamický mikrofon, �30 ohmů  MT7H540F GB Hlavová páska 440

J11, dynamický mikrofon, �30 ohmů  MT7H540P3E GB Uchycení k přilbě 440

Dvojité mušlové chrániče s velmi vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou 
konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a 
vysokou míru pohodlí
Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty 
hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení 
tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Náhlavní a přilbová verze pro splnění většiny požadavků uživatelů

•

•
•
•

•

MT7H540F GB

Mt7H540P3E GB

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.9 �7.3 34.0 35.8 31.5 40.5 36.5

Standardní odchylka (dB) 3.3 3.6 4.� �.9 3.0 4.7 4.0

Předpokládaná ochrana (dB) 14.6 19.7 �9.0 3�.9 �8.5 35.8 3�.5

Snr=31dB(a) H=31dB(a) M=29dB(a) l=24dB(a) 

Mt7H540F GB

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 18.9 �4.4 3�.7 35.3 33.3 41.0 39.4

Standardní odchylka (dB) �.3 1.8 1.7 �.6 �.7 3.0 3.�

Předpokládaná ochrana (dB) 16.6 ��.6 31.0 3�.7 30.6 38.1 36.�

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=31dB(a) l=24dB(a) 

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
Standardní komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči
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Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g)  Barva

Komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči   MT7�H540F-50 Sklopná hlavová páska 440

Komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči  MT7�H540P3E-50 Uchycení k přilbě 440 

Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím 
prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí
Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty hlavové 
pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku okolo uší a 
nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Mnoho konfigurací. Náhlavní, krční a přilbová verze pro splnění většiny požadavků 
uživatelů
         II � G Ex ib IIC T4

•

•
•
•

•

•

Mt72H540P3E-50

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.9 �7.3 34.0 35.8 31.5 40.5 36.5

Standardní odchylka (dB) 3.3 3.6 4.� �.9 3.0 4.7 4.0

Předpokládaná ochrana (dB) 14.6 19.7 �9.0 3�.9 �8.5 35.8 3�.5

Snr=31dB(a) H=31dB(a) M=29dB(a) l=24dB(a) 

Mt72H540F-50

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 18.9 �4.4 3�.7 35.3 33.3 41.0 39.4

Standardní odchylka (dB) �.3 1.8 1.7 �.6 �.7 3.0 3.�

Předpokládaná ochrana (dB) 16.6 ��.6 31.0 3�.7 30.6 38.1 36.�

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=31dB(a) l=24dB(a) 

MT53H7AWS�

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
Komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči, atEX

adaptéry atEX, viz strana 66
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Bezdrátové připojení s adaptérem pro pozemní mechaniky, WS, s technologií 
Bluetooth™
Komunikační set a adaptér mohou být ve vzdálenosti až 10 metrů od sebe a 
mimo viditelný dosah, aniž by došlo k přerušení kontaktu
Tlačítko nastavení hlasitosti a PTT na mušlovém chrániči
Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a 
vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou 
míru pohodlí
Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty 
hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení 
tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením 
a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
Zásuvka pro externí zařízení PTT

•

•

•
•

•
•
•

•

•

Mt53H7aWS2-01 GB

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13.8 �1.5 30.9 36.6 35.9 35.5 39

Standardní odchylka (dB) 1.8 0.9 1.3 1.5 5.5 3.1 �.3

Předpokládaná ochrana (dB) 1� �0.6 �9.6 35.1 30.4 3�.4 36.7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=20dB(a) 

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g)  Barva

Komunikační set WS, Bluetooth™  MT53H7AWS�-01 GB Hlavová páska 370

MT53H7AWS�-01 GB

Popis Kód výrobku Hmotnost (g)

Adaptér pro pozemní mechaniky, WS FL6007-WS �00

Externí zařízení PTT  FL560� 150

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
Pozemní mechanici, WS, Bluetooth™

adaptér pro pozemní mechaniky Peltor™ WS
Pozemní mechanici, WS, Bluetooth™
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Speciální komunikační set pro komunikaci mezi pozemním personálem a kokpitem letadla
Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí a 
vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru 
pohodlí
Dynamický diferenční mikrofon s vynikající korekcí okolního hluku a vestavěným 
zesilovačem mikrofonu
Rychlé nastavení polohy integrovaného mikrofonu na tyčce usnadňuje manipulaci
Měkké, široké pěnové a kapalinové těsnící ušní polštáře a individuálně odpružené dráty 
hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení tlaku 
okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Standardní připojení konektorem J11 (Nexus TP-1�0)
Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením a 
nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí.
Dostupné v provedení s dvojitými mušlovými chrániči s vysokým útlumem, 
optimalizovanou akustickou konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši, které nabízí 
nejlepší možnou kvalitu zvuku a vysokou míru pohodlí

•
•

•

•
•

•
•

•

Mt7H79F-01 GB

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.7 �7.1 33.8 38.1 36.� 33.6 37.1

Standardní odchylka (dB) �.9 �.1 �.4 �.6 �.3 �.5 �.�

Předpokládaná ochrana (dB) 14.8 �5 31.4 35.5 33.9 31.1 34.9

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=32dB(a) l=24dB(a) 

Mt53H540F-01 GB

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 18.9 �4.4 3�.7 35.3 33.3 41 39.4

Standardní odchylka (dB) �.3 1.8 1.7 �.6 �.7 3 3.�

Předpokládaná ochrana (dB) 16.6 ��.6 31 3�.7 30.6 38.1 36.�

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=31dB(a) l=24dB(a) 

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Pozemní mechanik, dynamický mikrofon  MT7H79F-01 GB Sklopná hlavová páska 330

Pozemní mechanik, elektretový mikrofon  MT53H540F-01 GB Sklopná hlavová páska 400

Pozemní mechanik, dynamický mikrofon  MT7H79F-01  Sklopná hlavová páska 330

MT7H79F-01 GB

MT53H540F-01 GB

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
Pozemní mechanici

adaptéry pro pozemní mechaniky, viz strana 66
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letectví
Řešení pro
Když je země 3� 000 stop hluboko pod vašima nohama, nemůžete si dovolit, aby se 

cokoliv pokazilo. Dokonalá komunikace, vhodná konstrukce, nízká hmotnost a max-

imální pohodlí jsou základními požadavky pro komunikační sety v hlučném leteckém 

prostředí, ve vzduchu i na zemi.
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letectví
Řešení pro

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Aviation 8003, CE dynamický mikrofon  MT5�H79F-04 VI Hlavová páska 370 

Aviation 8006, CE elektretový mikrofon  MT51H79F-01 VI  Hlavová páska 360

Komunikační set aviation 8003 určený pro letadla s pevným křídlem je 
vybaven dynamickým diferenčním mikrofonem s korekcí okolního hluku a 
speciálně zkonstruován pro letecké palubní komunikační systémy
Zesilovač mikrofonu může být nastaven na výstupní signály v rozsahu 
300−600 mV
Frekvenční rozsah je uzpůsoben pro dobré rozpoznávání hlasu
Přímý polyuretanový kabel s lisovanými konektory má spínač přepínání 
stereo/monofonního signálu v rozdvojovacím krytu
Sluchátka mají 1/4” stereo konektor, mikrofon pak konektor PJ068.
Komunikační set aviation 8006 určený pro letadla s pevným křídlem je 
vybaven elektretovým diferenčním mikrofonem s korekcí okolního hluku a 
speciálně zkonstruován pro letecké palubní komunikační systémy
Zesilovač mikrofonu může být nastaven na výstupní signály v rozsahu 
300−600 mV
Frekvenční rozsah je uzpůsoben pro dobré rozpoznávání hlasu
Sluchátka mají široký frekvenční rozsah pro dobrou reprodukci zvuku
Přímý polyuretanový kabel s lisovanými konektory má spínač přepínání 
stereo/monofonního signálu v rozdvojovacím krytu
Sluchátka mají 1/4” stereo konektor, mikrofon pak konektor PJ068

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

Mt52H79F-**

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 15.4 �6.6 �9.3 40 34.3 33 36.5

Standardní odchylka (dB) 3.1 �.� 1.6 1.5 �.4 �.3 1.9

Předpokládaná ochrana (dB) 1�.3 �4.4 �7.7 38.5 31.9 30.7 34.6

Snr=31dB(a) H=33dB(a) M=30dB(a) l=21dB(a) 

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
aviation 8003, 8006

MT5�H79F-04 VI



3M™ Peltor™
Řešení pro letectví
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Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Aviation 8103, CE, s nízkou impedancí  MT5�H79F-03 Hlavová páska 360

Aviation 8106, CE, se standardní impedancí  MT51H79F-0�  Hlavová páska 370

Komunikační set aviation 8103 určený pro vrtulníky je vybaven dynamickým 
diferenčním mikrofonem s korekcí okolního hluku a je speciálně zkonstruován pro 
letecké palubní komunikační systémy
Zesilovač mikrofonu je zkonstruován pro palubní komunikační systémy s impedancí 
5 ohmů
Frekvenční rozsah je uzpůsoben pro dobré rozpoznávání hlasu
Sluchátka mají omezený frekvenční rozsah, aby poskytly nejlepší rozpoznávání hlasu 
v okolním hluku vrtulníku
Spirálový polyuretanový kabel má připojen lisovaný standardní konektor NATO, 
shodný s Nexus TP-1�0
Komunikační set aviation 8106 pro vrtulníky má elektretový diferenční mikrofon s 
korekcí okolního hluku
Sluchátka mají omezený frekvenční rozsah, aby poskytly nejlepší rozpoznávání hlasu 
v okolním hluku vrtulníku
Dvoubodové zavěšení mušlových chráničů Peltor™ na široké hlavové pásce zajišťuje 
úplné pohodlné a stálé tlumení hluku

•

•

•
•

•

•

•

•

Mt52H79F-**

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 15.4 �6.6 �9.3 40 34.3 33 36.5

Standardní odchylka (dB) 3.1 �.� 1.6 1.5 �.4 �.3 1.9

Předpokládaná ochrana (dB) 1�.3 �4.4 �7.7 38.5 31.9 30.7 34.6

Snr=31dB(a) H=33dB(a) M=30dB(a) l=21dB(a) 

MT51H79F-0�

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
aviation 8103, 8106
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Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči pro vrtulníky MT7�H540F-91 Hlavová páska 440 

Komunikační set Hummingbird s dvojitými mušlovými chrániči je určen pro připojení 
k vrtulníkovým palubním komunikačním systémům s nízkou impedancí
Kůží potažená hlavová páska a individuálně odpružené dráty mostu z nerezové 
oceli poskytují nejlepší pohodlí a trvanlivost
Kabel je spirálový, zhotovený z polyuretanu s připojeným „Evropským NATO“ 
lisovaným konektorem.
Komunikační set s vysokým útlumem pro použití v extrémně hlučných prostředích
Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci
Všechny kabely jsou vyvedeny na horní straně mušlových chráničů, aby se 
zabránilo jejich odírání a umožnilo se snadné připojení k nadhlavním konektorům 
palubního komunikačního systému
Spirálový kabel má prodlouženou délku, aby jej bylo možné připojit k palubnímu 
komunikačnímu systému montovanému na konzolu

•

•

•

•
•
•

•

Mt72H540F-91

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 18.9 �4.4 3�.7 35.3 33.3 41 39.4

Standardní odchylka (dB) �.3 1.8 1.7 �.6 �.7 3 3.�

Předpokládaná ochrana (dB) 16.6 ��.6 31 3�.7 30.6 38.1 36.�

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=31dB(a) l=24dB(a) 

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
Komunikační set s dvojitými mušlovými chrániči Hummingbird, pro vrtulníky
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Řešení pouze 
Pro připojení k jednosměrným komunikačním rádiím, kapesním přijímačům a 

přehrávačům CD. Osvědčená a odolná konstrukce zajišťuje vysokou úroveň pohodlí 

a umožňuje dlouhodobé používání za velmi obtížných podmínek.

pro poslech



3M™ Peltor™
Řešení pouze pro poslech
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Řešení pouze 

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Stereo konektor 3,5 mm  HT61A-01 Hlavová páska 195

Stereo konektor 3,5 mm  HT61B-01 Krční páska 195

Nízkoprofilové mušlové chrániče pro snadné a pohodlné použití společně s 
dalšími zařízeními OOP
Nízká hmotnost
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené dráty 
hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé rozložení 
tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a zkreslením a 
nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
Dostupné v provedení s krčním nebo hlavovým mostem
Stereo konektor 3,5 mm

•

•
•

•

•
•

Ht61a-01

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 11.� 14.3 �5.6 �9 3� 39.7 38.7 

Standardní odchylka (dB) 4.7 �.� � � 3.4 �.9 4.� 

Předpokládaná ochrana (dB) 6.5 1�.1 �3.6 �7 �8.6 36.8 34.5

Snr=25dB(a) H=31dB(a) M=23dB(a) l=14dB(a) 

Ht61B-01

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 11.� 14.3 �5.6 �9 3� 39.7 38.7 

Standardní odchylka (dB) 4.7 �.� � � 3.4 �.9 4.�

Předpokládaná ochrana (dB) 6.5 1�.1 �3.6 �7 �8.6 36.8 34.5

Snr=25dB(a) H=31dB(a) M=23dB(a) l=14dB(a) 

HT61B-01

Komunikační set Peltor™ se středním útlumem
Ht61a-01, Ht61B-01

pro poslech



3M™ Peltor™
Řešení pouze pro poslech
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Dostupné v provedení mono nebo stereo s omezovačem hlasitosti, 
odpovídající úrovni zvuku 8� dB(A)
Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou konstrukcí 
a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu zvuku a 
vysokou míru pohodlí
Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené 
dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé 
rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a 
zkreslením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
Mnoho konfigurací. Náhlavní, krční a přilbová verze pro splnění většiny 
požadavků uživatelů. K dispozici rovněž s několika různými konektory

•

•

•

•

•

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Stereo konektor 1/4”, �30 ohmů  HTB79A Hlavová páska �90

Stereo konektor 1/4”, �30 ohmů  HTB79F Sklopná hlavová páska �75 

Stereo konektor 1/4”, �30 ohmů  HTB79P3E Uchycení k přilbě 3�0

Stereo konektor 3,5 mm, �30 ohmů  HTB79A-0� Hlavová páska �90

Mono konektor 3,5 mm, �30 ohmů  HTM79A Hlavová páska �90

Mono konektor 3,5 mm, �30 ohmů  HTM79B Krční páska �75

Mono konektor 3,5 mm, �30 ohmů  HTM79P3E Uchycení k přilbě 3�0

Mono konektor �,5 mm, �30 ohmů  HTM79A-03 Hlavová páska �90

Mono konektor �,5 mm, �30 ohmů  HTM79B-03 Krční páska �75

Mono konektor �,5 mm, �30 ohmů  HTM79P3E-03 Uchycení k přilbě 3�0

Mono konektor 3,5 mm, 3� ohmů  HTM79A-�1 Hlavová páska �90

Mono konektor 1/4”, 3� ohmů  HTM79A-�3 Hlavová páska �90

Mono konektor 6,3 mm, 8 ohmů  HTM79B-07 Krční páska �75

Mono Motorola HTM79P3E-34 Uchycení k přilbě 3�0

HTB79A

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
Pouze poslech

HtB79P3E, HtM79P3E

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.� �6.4 33.9 37.� 35.4 33.� 37 

Standardní odchylka (dB) 3.1 �.5 �.7 �.3 �.6 �.4 � 

Předpokládaná ochrana (dB) 14.1 �3.9 31.� 34.9 3�.8 30.8 35

Snr=32dB(a) H=33dB(a) M=31dB(a) l=23dB(a)

HtB79a, HtM79F, HtM79B, HtM79a

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.7 �7.1 33.8 38.1 36.� 33.6 37.1 

Standardní odchylka (dB) �.9 �.1 �.4 �.6 �.3 �.5 �.� 

Předpokládaná ochrana (dB) 14.8 �5 31.4 35.5 33.9 31.1 34.9

Snr=33dB(a) H=32dB(a) M=32dB(a) l=24dB(a) 
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3M™ Peltor™
Řešení pouze pro poslech
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Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Mono konektor 3,5 mm, ATEX  HTM79F-50 Sklopná hlavová páska 310

Mono konektor 3,5 mm, ATEX  HTM79P3E-50 Uchycení k přilbě 3�0

Mono konektor �,5 mm, ATEX  HTM79P3E-53 Uchycení k přilbě 3�0

Šroubovací stereo konektor 3,5 mm, ATEX  HTM79P3E-54 Uchycení k přilbě 3�0

• Komunikační set pouze pro poslech, se schválením EEx podle třídy ATEX, 
EEx ib IIC T4
• Mušlové chrániče s vysokým útlumem, optimalizovanou akustickou 
konstrukcí a vynikajícím prostorem pro uši nabízejí nejlepší možnou kvalitu 
zvuku a vysokou míru pohodlí
• Měkké, široké pěnové a kapalinové ušní polštáře a individuálně odpružené 
dráty hlavové pásky z nerezové pružinové oceli poskytují rovnoměrné a stálé 
rozložení tlaku okolo uší a nabízejí tak nejlepší možné pohodlí
• Sluchátka upevněná na raménku se vyznačují minimální rezonancí a 
zkreslením a nabízejí vynikající reprodukci zvuku i ve velmi hlučném prostředí
• Mnoho konfigurací. Náhlavní, krční a přilbová verze pro splnění většiny 
požadavků uživatelů.

•

•

•

•

•

HtM79F-50

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.7 �7.1 33.8 38.1 36.� 33.6 37.1 

Standardní odchylka (dB) �.9 �.1 �.4 �.6 �.3 �.5 �.� 

Předpokládaná ochrana (dB) 14.8 �5 31.4 35.5 33.9 31.1 34.9

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=32dB(a) l=24dB(a)

HtM79P3E-50

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.� �6.4 33.9 37.� 35.4 33.� 37 

Standardní odchylka (dB) 3.1 �.5 �.7 �.3 �.6 �.4 � 

Předpokládaná ochrana (dB) 14.1 �3.9 31.� 34.9 3�.8 30.8 35

Snr=32dB(a) H=33dB(a) M=31dB(a) l=23dB(a) 

HTM79F-50

Komunikační set Peltor™ s vysokým útlumem
atEX
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Řešení s
     nízkou hmotností
Řešení Peltor™ s nízkou hmotností jsou navržena pro uživatele obousměrných rádií, 

kteří musí mít k dispozici nerušený příjem příchozích přenosů při práci v oblastech s 

vysokou hlučností. Ve srovnání se standardními tlumiči hluku tyto výrobky nabízejí 

úhlednější a diskrétnější řešení.



3M™ Peltor™
Řešení s nízkou hmotností
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Popis Kód výrobku Hmotnost (g) Barva

Monofonní konektor 3,5 mm HearPlug™  HTM06-01 �1 

Monofonní konektor �,5 mm HearPlug™  HTM07-01 �1 

Opakovaně použitelné nástavce komunikačního sluchátka E-A-R™ Ultrafit™  PELTIP1-01 

Jednorázově použitelné nástavce komunikačního sluchátka E-A-R™ Classic™  PELTIP�-01

Sluchátko pouze pro poslech s monofonním konektorem 3,5 nebo �,5 mm
Součástí dodávky jsou jednorázově nebo opakovaně použitelné nástavce 
komunikačního sluchátka
PELTIP1-01 a PELTIP�-01

•
•

•

PEltiP1-01

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) �8 �5.9 �6.1 �7.3 �9 33.7 39.1 

Standardní odchylka (dB) 4.3 3.5 3.3 3.6 4.1 3.8 4.3 

Předpokládaná ochrana (dB) �3.7 ��.4 ��.8 �3.7 �4.9 �9.9 34.8

Snr=27dB(a) H=27dB(a) M=24dB(a) l=23dB(a) 

PEltiP1-02

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=30dB(a) l=28dB(a)

HTM06-01

PELTIP1-01

PELTIP�-01 
Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) �9.3 30.1 31.8 33.8 34.9 44.� 4�.8 

Standardní odchylka (dB) 4.7 4.8 �.9 4.5 3.6 5.3 4.� 

Předpokládaná ochrana (dB) �4.6 �5.3 �8.8 �9.3 31.3 38.9 38.5

Komunikační zátkové chrániče sluchu
Peltor™ HearPlug™



3M™ Peltor™
Řešení s nízkou hmotností
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• Oddělení komunikace od ochrany sluchu prostřednictvím reproduktorů vedoucích 
zvukový signál ušními kůstkami (vyvážený elektromagneticky oddělený převodník nebo 
BEST)
• Kombinace s libovolnými nástavci sluchátek E-A-R™ nebo Peltor™ pro ochranu 
sluchu
• Komunikační sety mohou být nošeny bez nástavců sluchátek, pokud není ochrana 
sluchu požadována
• Nastavitelný mikrofon s korekcí hluku pro komunikaci v hlučném prostředí

•

•

•

•

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Přímý kabel komunikačního setu   Krční páska 50

Komunikační set s J11   Krční páska 50 

Komunikační set Peltor™ lW
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Řešení
    Lite-com
Řešení Lite-Com představuje škálu bezdrátových produktů s komunikačním rádiem 

vestavěným do mušlového chrániče. Tento systém poskytuje efektivní a snadnou 

obousměrnou komunikaci na krátkou vzdálenost.



3M™ Peltor™
Řešení Lite-Com
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Peltor™ lite-com™ Basic
Komunikační set s vestavěnou obousměrnou komunikací

Komunikace na 8 kanálech v pásmu PMR 446 MHz
38 podkanálů umožňuje komunikovat několika skupinám uživatelů bez 
odposlouchávání jinými skupinami na stejném kanálu
Elektronický hlas v přijímači vám sděluje nastavení zařízení
Pokud komunikační set Lite-Com Basic není používán, automaticky se vypne, 
aby se uspořila energie baterií

•
•

•
•

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

PMR 446 MHz MT53H7A4400 Hlavová páska 418

PMR 446 MHz MT53H7P3E4400 Uchycení k přilbě 438

PMR 446 MHz MT53H7B4400 Krční páska 403 

Přijímač v pásmu 446 MHz  MT0H7A4400 Hlavová páska 418 

Přijímač v pásmu 446 MHz  MT0H7P3E4400 Uchycení k přilbě 438

Mt53H7a4400

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13.8 �1.5 30.9 36.6 35.9 35.5 39 

Standardní odchylka (dB) 1.8 0.9 1.3 1.5 5.5 3.1 �.3 

Předpokládaná ochrana (dB) 1� �0.6 �9.6 35.1 30.4 3�.4 36.7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=20dB(a) 

Mt53H7P3E4400

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 14 ��.4 �8.1 33.8 33.4 35.4 38.7 

Standardní odchylka (dB) 1.5 �.7 1.7 �.3 �.6 �.3 1.8 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�.5 19.7 �6.4 31.5 30.8 33.1 36.9

Snr=30dB(a) H=33dB(a) M=28dB(a) l=20dB(a) 

MT53H7A4400



3M™ Peltor™
Řešení Lite-Com
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K dostání ve dvou verzích; s 8 kanály v pásmu PMR 446 MHz nebo s 69 kanály v 
pásmu LPD 433 MHz (může být vyžadována uživatelská licence)
V pásmu kanálů PMR je k dispozici 38 podkanálů, které umožňují komunikovat několika 
skupinám uživatelů bez odposlouchávání jinými skupinami na stejném kanálu
Vestavěná funkce aktivního zvuku umožňuje odposlech okolních zvuků; výstražné 
signály, zvuky strojů, rozhovory atd.
Náhlý impuls zvuku se škodlivou úrovní je okamžitě utlumen
Elektronický hlas v přijímači vám sděluje nastavení zařízení
Displej LCD umožňuje zobrazit rozšířená a standardní nastavení
Samostatné tlačítko PTT pro pomocný vstup, na který může být připojen mobilní telefon, 
komunikační rádio nebo další audio zdroj
Pokud komunikační set Lite-Com III není používán, automaticky se vypne, aby se 
uspořila energie baterií

•

•

•

•
•
•
•

•

Mt53H7a430B

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 16.5 �0.7 31.4 33.7 34.5 38.4 37.� 

Standardní odchylka (dB) �.4 �.3 1.8 3.3 �.� 3.1 4.7 

Předpokládaná ochrana (dB) 14.1 18.4 �9.6 30.4 3�.3 35.3 3�.5

Snr=31dB(a) H=33dB(a) M=28dB(a) l=21dB(a) 

Mt53H7P3E430B

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.8 �1 30.9 3�.6 31.5 38.9 38.� 

Standardní odchylka (dB) � 1.8 3.6 3.3 �.7 3.7 3.9 

Předpokládaná ochrana (dB) 15.8 19.� �7.3 �9.3 �8.8 35.� 34.3

Snr=30dB(a) H=31dB(a) M=28dB(a) l=22dB(a) 

MT53H7A440B

Peltor™ lite-com™ iii
Komunikační set s vestavěnou obousměrnou komunikací

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

LPD 433 MHz MT53H7A430B Hlavová páska 436

LPD 433 MHz MT53H7P3E430B Uchycení k přilbě 456

LPD 433 MHz MT53H7B430B Krční páska 4�1

PMR 446 MHz MT53H7A440B Hlavová páska 436

PMR 446 MHz MT53H7P3E440B Uchycení k přilbě 456

PMR 446 MHz MT53H7B440B Krční páska 4�1

Dynamický mikrofon PMR 446 MHz   MT7H7A440B Hlavová páska 436 

Dynamický mikrofon PMR 446 MHz  MT7H7P3E440B Uchycení k přilbě 456

Dynamický mikrofon LPD 433 MHz   MT7H7A430B Hlavová páska 436 

Dynamický mikrofon LPD 433 MHz  MT7H7P3E430B Uchycení k přilbě 456

Popis  Kód výrobku

Dobíjecí baterie  ACK03

Externí zařízení PTT  FL560�

Příslušenství, viz také strana 69
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Programovatelný pro komunikaci na maximálně 30 kanálech v pásmu 430−470 MHz 
(může být vyžadována uživatelská licence)
Schváleno pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Schválení ATEX (         II 1 G EEx ia IIC T4)
Vestavěná funkce aktivního zvuku umožňuje poslech okolních zvuků; výstražné 
signály, zvuky strojů, rozhovory atd.
Náhlý impuls zvuku se škodlivou úrovní je okamžitě utlumen
Elektronický hlas v přijímači vám sděluje nastavení zařízení
Pokud komunikační set Lite-Com Pro není používán, automaticky se vypne, aby se 
uspořila energie baterií

•

•
•
•

•
•
•

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Programovatelný 430−470 MHz, dynamický mikrofon  MT7H7F470-50 Hlavová páska 418

Programovatelný 430−470 MHz, dynamický mikrofon  MT7H7P3E470-50 Uchycení k přilbě 438

Programovatelný 430−470 MHz, dynamický mikrofon  MT7H7B470-50 Krční páska 403

Programovatelný 430−470 MHz, elektretový mikrofon  MT53H7F470-50 Hlavová páska 418

Programovatelný 430−470 MHz, elektretový mikrofon  MT53H7P3E470-50 Uchycení k přilbě 438

Programovatelný 430−470 MHz, elektretový mikrofon  MT53H7B470-50 Krční páska 403

Mt7H7P3E470-50, Mt53H7P3E470-50

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 15.5 �3.3 31.� 35.6 35.0 36.5 40.9 

Standardní odchylka (dB) �.6 �.3 �.0 3.� 3.4 3.4 3.3 

Předpokládaná ochrana (dB) 13.0 �1.0 �9.� 3�.4 31.6 33.� 37.6

Snr=31dB(a) H=33dB(a) M=29dB(a) l=21dB(a) 

Mt7H7F470-50, Mt53H7F470-50

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 14.7 �3.4 30.7 34.6 34.5 36.9 37,3 

Standardní odchylka (dB) 3.9 4.6 3.� 3.4 3.1 �.7 4.� 

Předpokládaná ochrana (dB) 10.8 18.8 �7.4 31.� 31.4 34.� 33.1

Snr=30dB(a) H=33dB(a) M=27dB(a) l=19dB(a) 

Mt7H7B470-50, Mt53H7B470-50

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 16.� ��.9 31.7 35.6 34.5 37.7 40.0 

Standardní odchylka (dB) 3.� �.� �.0 �.9 3.0 3.9 3.3 

Předpokládaná ochrana (dB) 13.0 �0.7 �9.7 3�.7 31.5 33.8 36.8

Snr=31dB(a) H=33dB(a) M=29dB(a) l=21dB(a) 

MT53H7F470-50

Peltor™ lite-com™ Pro
Programovatelný komunikační set s vestavěnou obousměrnou komunikací

Popis  Kód výrobku

Nabíječka baterií FR05

Dobíjecí baterie  ACK05

Externí zařízení PTT  FL560�-50

Příslušenství, viz také strana 69
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řešení
Taktická
Taktická řešení Peltor™ představují neocenitelné nástroje pro osoby, které jsou 

vystaveny působení silných impulsů zvuku. Výrobky z taktické řady Peltor™ chrání 

před škodlivými hluky, přičemž současně umožňují poslech a dokonce zesílení 

okolních zvuků.
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řešení

• Vyvinuto speciálně pro lovce a střelce
• Funkce plynulého tlumení závislého na úrovni hluku, která eliminuje náhlé 
intenzivní zvuky
• Výměnné mušlové chrániče usnadňují změnu barvy
• Vybaveno funkcí automatického vypnutí
• Sklopná konstrukce usnadňuje uložení

•
•

•
•
•

MT16H�10F-478-GN

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Lov, oranžové mušl. chrániče atd.  MT16H�10F-478-GN Sklopná hlavová páska 318

Sportovní střelba, černé mušl.chrániče MT16H�10F-478-RD Sklopná hlavová páska 318

Mt16H210F-478-Gn

Snr=26dB(a) H=29dB(a) M=23dB(a) l=16dB(a)

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) �1.1 17.9 �7 �6.8 30.5 38.3 36.4 

Standardní odchylka (dB) 4.3 3.1 3.8 3 3 3.7 5.4 

Předpokládaná ochrana (dB) 7.8 14.8 �3.� �3.8 �7.5 34.6 31

Popis Kód výrobku Barva

Mušl.chrániče �10100-478-GN 

Mušl.chrániče �10100-478-OR 

Mušl.chrániče �10100-478-RD 

Mušl.chrániče �10100-478-SV 

Mušl.chrániče �10100-478-VI 

Mušl.chrániče �10100-CF

Peltor™ Sporttac™

Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku

číslo výrobku

TAMT06 s přímým konektorem, 3,5 mm, �,5 mm.

TAMT06V s úhlovým konektorem. 3.5 mm, �.5 mm

číslo výrobku

Monofonní konektor FL6H 3,5 mm

Monofonní konektor FL6M �,5 mm

Stereofonní konektor FL6N 3,5 mm

Monofonní konektor FL6H-31 3,5 mm pro rádiové pásmo 31 MHz
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Zlepšuje komunikaci a bezpečnost
Funkce tlumení závislého na úrovni hluku se stereofonní reprodukcí umožňuje 
poslech okolního zvuku: rozhovor, zvuky stroje a výstražné signály
Dostatek prostoru pro uši
Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
Možnost vybavení komunikačního setu s mikrofonem na vodicím raménku
Možnosti provedení ve třech barvách: vojenská zelená, červená, černá
Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
Životnost baterie je přibližně 1000 hodin. Výstražný signál, když je baterie téměř 
vybitá, před vlastním vypnutím
Vstupní audio konektor pro externí rádio
Dostupné v provedení komunikačního setu s technologií Bluetooth™ (profil A�DP). 
Není kompatibilní s adaptéry WS

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Mt15H7a2 ** **

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 19.7 �5.4 31 34.6 3�.� 38.7 4�.1 

Standardní odchylka (dB) 3.4 �.5 3.4 1.8 3.6 3.8 3.6 

Předpokládaná ochrana (dB) 16.3 ��.9 �7.6 3�.8 �8.6 34.9 38.5

Snr=32dB(a) H=31dB(a) M=29dB(a) l=24dB(a) 

Mt15H7P3*2 ** **

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) �0.7 �4.7 31 35.1 3�.6 40.4 4�.1 

Standardní odchylka (dB) 5.4 3.9 3.4 �.9 3.1 3.1 �.7 

Předpokládaná ochrana (dB) 15.3 �0.8 �7.6 3�.� �9.5 37.3 39.4

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=23dB(a)

Mt15H7B2 ** **

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 19.7 �5.4 31 34.6 3�.� 38.7 4�.1 

Standardní odchylka (dB) 3.4 �.5 3.4 1.8 3.6 3.8 3.6 

Předpokládaná ochrana (dB) 16.3 ��.9 �7.6 3�.8 �8.6 34.9 38.5

Snr=32dB(a) H=31dB(a) M=29dB(a) l=24dB(a) 

MT15H7A� GN

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Standardní  MT15H7A� GN Hlavová páska 370

Standardní  MT15H7A� RD Hlavová páska 370

Standardní  MT15H7A� SV Hlavová páska 370

Standardní  MT15H7P3E� SV Uchycení k přilbě 405

Standardní  MT15H7B� SV Krční páska 355

Komunikační set WS (Bluetooth™)  MT15H7A�WS4 Hlavová páska 370

Peltor™ Pro-tac™ ii
Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku
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Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Standardní  MT15H68FB-0� Sklopná hlavová páska 315 

Komunikační set J11  MT15H68FB-38 Sklopná hlavová páska 315

Standardní  MT15H68FB-08 SV Sklopná hlavová páska 315

Komunikační set J11  MT15H68FB-38 SV Sklopná hlavová páska 315

Funkce tlumení závislého na úrovni hluku se stereofonní reprodukcí
Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
Zcela nezávislý duální systém sluchátek pro aktivní ovládání hlasitosti a 
externí rádiový signál zajišťuje maximální bezpečnost
Externí rádiový signál má prioritu a bude pracovat, i když komunikační set 
ComTac vypnete nebo dojde energie baterií
Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce. Ozvou 
se dva varovné signály oznamující, že se komunikační set ComTac za jednu 
minutu vypne, pokud nebude aktivována žádná funkce
Životnost baterie je přibližně �50 hodin. V případě slabé baterie se budou 
každých 30 sekund po dobu pěti minut ozývat tři výstražné signály, poté se 
komunikační set vypne
Vstupní audio konektor umožňuje připojení k externímu rádiu
Dostupné jako komunikační set

•
•
•

•

•

•

•
•

Mt15H68FB-** **

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13.9 18 �3.5 30.8 33.9 43.3 41.1 

Standardní odchylka (dB) 3.9 3 �.� �.1 3.� 3.9 5.6 

Předpokládaná ochrana (dB) 10 15 �1.3 �8.7 30.7 39.4 35.4

Snr=27dB(a) H=33dB(a) M=24dB(a) l=17dB(a)

MT15H68FB-0�

Peltor™ comtac™

Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku
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Tenká konstrukce mušlového chrániče
Funkce tlumení závislého na úrovni hluku se stereofonní reprodukcí
Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
Zcela nezávislý duální systém sluchátek pro aktivní ovládání hlasitosti a externí 
rádiový signál zajišťuje maximální bezpečnost
Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce. Ozvou se 
dva varovné signály oznamující, že se komunikační set ComTac za jednu minutu 
vypne, pokud nebude aktivována žádná funkce
Životnost baterie je přibližně �50 hodin. V případě slabé baterie se budou každých 
30 sekund po dobu pěti minut ozývat tři výstražné signály, poté se komunikační 
set vypne
Vstupní audio konektor umožňuje připojení k externímu rádiu
Dostupné jako komunikační set

•
•
•
•

•

•

•
•

Mt15H69FB-** ***

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 14.4 17.4 �4.1 31.1 31.5 38.1 37.3 

Standardní odchylka (dB) 4.8 3.4 3 �.� 3 �.8 3.� 

Předpokládaná ochrana (dB) 9.6 14 �1.1 �8.9 �8.5 35.3 34.1

Snr=26dB(a) H=31dB(a) M=24dB(a) l=16dB(a) 

MT15H69FB-0� 378

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Standardní  MT15H69FB-0� 378 Sklopná hlavová páska �95

Komunikační set J11  MT15H69FB-38 378 Sklopná hlavová páska 315

Standardní  MT15H69FB-08 378SV Sklopná hlavová páska �95

Komunikační set J11  MT15H69FB-38 378SV Sklopná hlavová páska 315

Peltor™ comtac™ XS
Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku
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Tenká konstrukce mušlového chrániče
Hodnota SNR �8db(A)
Funkce tlumení závislého na úrovni hluku (umožňuje poslech řeči)
Funkce: externí vstupní režim, čas uvolnění, vyvážení, režim tlumení hluku, režim 
ekvalizéru a režim ztlumení externího zvuku
Poslední nastavení se při vypnutí ukládá (kromě režimu tlumení hluku)
Zcela nezávislý duální systém sluchátek pro signál reprodukce řeči a externí rádiový 
signál
Kompatibilní s většinou vojenských přileb, které jsou k dispozici na trhu
Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
Životnost baterie je přibližně 500 hodin
Dostupné s mikrofonem vedení zvuku kostmi pro komunikační rádio Marconi PRR

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Mt17H682FB-** ***

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 11.5 17.9 �7.8 30.0 3�.1 36.� 40.3 

Standardní odchylka (dB) �.5 �.7 1.8 �.3 3.0 �.0 3.1 

Předpokládaná ochrana (dB) 9.0 15.3 �5.9 �7.7 �9.1 34.� 37.�

Snr=28dB(a) H=31dB(a) M=25dB(a) l=16dB(a) 

MT17H68�FB-69

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Standardní  MT17H68�FB-0� Sklopná hlavová páska �85

Komunikační set J11  MT17H68�FB-38 Sklopná hlavová páska 335 

Standardní  MT17H68�FB-08 SV Sklopná hlavová páska �85 

Komunikační set J11  MT17H68�FB-38 SV Sklopná hlavová páska 335

Komunikační set J11 Gentex, 
mikrofon s husím krkem  MT17H68�FB-68 Sklopná hlavová páska 335

Komunikační set Marconi PRR s
mikrofonem, vedení zvuku kostmi  MT17H68�FB-69 Sklopná hlavová páska 335

Peltor™ comtac™ XP
Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku
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Funkce útlumu závislého na úrovni hluku umožňuje poslech okolního zvuku: 
rozhovor, zvuky stroje a výstražné signály
Systém elektronické hlasové nabídky
Součástí výbavy jsou následující funkce: hlasitost pro funkci útlumu závislého 
na úrovni hluku, vyvážení, nastavitelný čas vypnutí, ekvalizér, nastavení 
hlasitosti externího vstupu a externího vstupního režimu
Dostatek prostoru pro uši
Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
Výstražný signál, když je baterie téměř vybitá, před vlastním vypnutím
Vstupní audio konektor pro externí rádio
Dostupné jako komunikační set
K dispozici také jako komunikační set Flex. Standardní konektor pro 
připojení pružných kabelů (FL6U-**) pro různé typy komunikačního vybavení 
– komunikační rádio, telefon DECT nebo mobilní telefon

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mt1H7F2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13,8 �1,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39 

Standardní odchylka (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 �,3 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�,0 �0,6 �9,6 35,1 30,4 34,4 36,7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=25dB(a) l=20 dB(a)

MT1H7F�

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Standardní  MT1H7F� Sklopná hlavová páska 400

Standardní  MT1H7P3E� Uchycení k přilbě 435

Standardní  MT1H7B� Krční páska 385

Komunikační set J11  MT1H7F�-07 Sklopná hlavová páska 400

Komunikační set J11  MT1H7P3E�-07 Uchycení k přilbě 435

Komunikační set J11  MT1H7B�-07 Krční páska 395

Komunikační set Flex  MT1H7F�-77 Sklopná hlavová páska 400

Komunikační set Flex  MT1H7P3E�-77 Uchycení k přilbě 385

Komunikační set Flex  MT1H7B�-77 Krční páska 395

Komunikační set Flex, LEMO  MT1H7F�-47 Sklopná hlavová páska 400

Komunikační set Flex, LEMO  MT1H7P3E�-47 Uchycení k přilbě 435

Mt1H7B2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13,8 �1,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39,0 

Standardní odchylka (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 �,3 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�,0 �0,6 �9,6 35,1 30,4 34,4 36,7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=20dB(a) 

Mt1H7P3*2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 14,0 ��,4 �8,1 33,8 33,4 35,4 38,7 

Standardní odchylka (dB) 1,5 �,7 1,7 �,3 �,6 �,3 1,8 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�,5 19,7 �6,4 31,5 30,8 33,1 36,9

Snr=30dB(a) H=33dB(a) M=28dB(a) l=20dB(a) 

Komunikační set Peltor™ tactical™ XP
Elektronický chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku
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Komunikační set se schválením Ex podle třídy ATEX, EEx ib IIC T4
Součástí dodávky jsou baterie se schválením Ex
Funkce zabezpečení i při poruše, která umožňuje komunikaci i při vybití baterií
Funkce útlumu závislého na úrovni hluku umožňuje poslech okolního zvuku: 
rozhovor, zvuky stroje a výstražné signály atd.
Systém elektronické hlasové nabídky
Součástí výbavy jsou následující funkce: hlasitost pro funkci útlumu závislého na 
úrovni hluku, vyvážení, nastavitelný čas vypnutí, ekvalizér, nastavení hlasitosti 
externího vstupu a externího vstupního režimu
Dostatek prostoru pro uši
Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
Výstražný signál, když je baterie téměř vybitá, před vlastním vypnutím
Životnost baterie je přibližně 1000 hodin
Dostupné jako komunikační set

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Mt1H7F2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13,8 �1,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39 

Standardní odchylka (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 �,3 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�,0 �0,6 �9,6 35,1 30,4 34,4 36,7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=25dB(a) l=20dB(a) 

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

ATEX, Standardní  MT1H7F�-50 Hlavová páska 390

ATEX, Standardní MT1H7P3E�-50 Uchycení k přilbě 4�5  

ATEX, Standardní MT1H7B�-50 Krční páska 375  

ATEX, Komunikační set J11  MT1H7F�-07-50 Hlavová páska 400  

ATEX, Komunikační set J11  MT1H7P3E�-07-50 Uchycení k přilbě 435  

ATEX, Komunikační set J11  MT1H7B�-07-50 Krční páska 385

Mt1H7B2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13,8 �1,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39,0 

Standardní odchylka (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 �,3 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�,0 �0,6 �9,6 35,1 30,4 34,4 36,7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=20dB(a) 

Mt1H7P3*2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 14,0 ��,4 �8,1 33,8 33,4 35,4 38,7 

Standardní odchylka (dB) 1,5 �,7 1,7 �,3 �,6 �,3 1,8 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�,5 19,7 �6,4 31,5 30,8 33,1 36,9

Snr=30dB(a) H=33dB(a) M=28dB(a) l=20dB(a) 

MT1H7F�-07-50

Komunikační set Peltor™ tactical™ XP
Komunikační set EX s jiskrovou bezpečností (atEX)

adaptéry atEX, viz strana 66
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Bezdrátové připojení prostřednictvím Bluetooth™ pro komunikační rádio, telefon 
DECT nebo mobilní telefon
Funkce útlumu závislého na úrovni hluku umožňuje poslech okolního zvuku: rozhovor, 
zvuky stroje a výstražné signály
Systém elektronické hlasové nabídky
Součástí výbavy jsou následující funkce: hlasitost pro funkci tlumení závislého na 
úrovni hluku, vyvážení, nastavitelný čas vypnutí, ekvalizér, nastavení hlasitosti 
externího vstupu
Dostatek prostoru pro uši
Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
Výstražný signál, když je baterie téměř vybitá, před vlastním vypnutím

•

•

•
•

•
•
•
•

Mt1H7F2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13,8 �1,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39 

Standardní odchylka (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 �,3 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�,0 �0,6 �9,6 35,1 30,4 34,4 36,7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=25dB(a) l=20dB(a) 

MT1H7F�WS3

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Komunikační set WS, Bluetooth™   MT1H7F�WS3 Sklopná hlavová páska 400

Komunikační set WS, Bluetooth™  MT1H7P3E�WS3 Uchycení k přilbě 435

Komunikační set WS, Bluetooth™  MT1H7B�WS3 Krční páska 385

Mt1H7B2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13,8 �1,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39,0 

Standardní odchylka (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 �,3 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�,0 �0,6 �9,6 35,1 30,4 34,4 36,7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=20dB(a) 

Mt1H7P3*2

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 14,0 ��,4 �8,1 33,8 33,4 35,4 38,7 

Standardní odchylka (dB) 1,5 �,7 1,7 �,3 �,6 �,3 1,8 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�,5 19,7 �6,4 31,5 30,8 33,1 36,9

Snr=30dB(a) H=33dB(a) M=28dB(a) l=20dB(a)

Peltor™ WS tactical™ XP
Komunikační set s útlumem závislým na úrovni hluku a technologií Bluetooth™
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Funkce zabezpečení i při poruše, která umožňuje komunikaci i při vybití baterií
Funkce útlumu závislého na úrovni hluku umožňuje slyšet okolní zvuky, 
rozhovory, zvuky stroje a výstražné signály atd.
Systém elektronické hlasové nabídky
Součástí výbavy jsou následující funkce: hlasitost pro funkci tlumení závislého na 
úrovni hluku, vyvážení, nastavitelný čas vypnutí, ekvalizér, nastavení hlasitosti 
externího vstupu a externího vstupního režimu
Dostatek prostoru pro uši
Poslední nastavení se při vypnutí ukládá
Automatické vypnutí, pokud dvě hodiny není použita žádná funkce
Výstražný signál, když je baterie téměř vybitá, před vlastním vypnutím
Životnost baterie je přibližně 1000 hodin

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Mt1H7F2-07-01 GB

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 13,8 �1,5 30,9 36,6 35,9 35,5 39 

Standardní odchylka (dB) 1,8 0,9 1,3 1,5 5,5 3,1 �,3 

Předpokládaná ochrana (dB) 1�,0 �0,6 �9,6 35,1 30,4 34,4 36,7

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=25dB(a) l=20dB(a) 

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Komunikační set GM  MT1H7F�-07-01 GB Sklopná hlavová páska 400

MT1H7F�-07-01 GB

Peltor™ tactical™ XP
Komunikační set s útlumem závislým na úrovni hluku pro pozemní mechaniky

adaptér pro pozemní mechaniky

Kód výrobku: cable Plug

FL5006 GB       Hi-Viz 3,0 - 6,0 m  LAU originální konektor NP3TB-B 

FL5006-0� GB Hi-Viz 3,0 - 6,0 m  LAU Lisovaný konektor NP3C-BAG / Peltor™

FL5006-03 GB  Hi-Viz 3,5 - 10,0 m LAU Lisovaný konektor NP3C-BAG / Peltor™  Spínač PTT

FL5007 GB       Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAV originální konektor NP3TB-B  Kevlarový kabel

FL5007-0� GB  Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAV Lisovaný konektor NP3C-BAG / Peltor™  Kevlarový kabel

FL5007-04 GB  Hi-Viz 1,8 - 7,5 m LAV Lisovaný konektor NP3C-BAG / Peltor™  Kevlarový kabel

FL5008 GB       Hi-Viz 6,5 m LAU originální konektor NP3TB-B

FL5008-0� GB Hi-Viz 3,0 m LAU                            Lisovaný konektor NP3C-BAG / Peltor™

Model komunikačního setu umožňuje připojení prostřednictvím samostatného adaptéru Peltor™.
Tlačítko PTT je umístěno na samostatném adaptéru.
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Pracovní
S jedním z produktů modelové řady pracovních řešení Peltor™ můžete chránit svůj 

sluch efektivně při současném poslechu rádia při práci. Některé modely mohou být 

dokonce připojeny k telefonu nebo komunikačnímu rádiu, díky čemuž jste přístupní 

všude, kde se nacházíte.

řešení
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Rádio FM s vynikajícími zvukovými parametry a velmi rychlým digitálním laděním
Snadno čitelný displej LCD pro přesné ladění
Paměť umožňuje uložení až 5 předvolených stanic, takže vyhledání oblíbených 
rozhlasových kanálů je snadné, stisknutím jediného tlačítka
Funkce zesílení basů
Stereo vstupní konektor 3,5 mm umožňuje připojení přehrávačů MP3
Součástí dodávky je kabel

•
•
•

•
•
•

HrX530a 533-St-St, HrX530a 533-vt-St

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 1�.0 18,0 �9,5 36,0 37,0 44,5 43,5 

Standardní odchylka (dB) 3,1 �,9 �,� �,4 �,9 �,7 3,� 

Předpokládaná ochrana (dB) 8,9 15,1 �7,3 33,6 34,1 41,8 40,3

Snr=29dB(a) H=36dB(a) M=26dB(a) l=16dB(a) 

HRX5�0A 550-VT-ST

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Rádio FM, konektor 3,5 mm   HRX5�0A 533-ST-ST Hlavová páska 340

Rádio FM, konektor 3,5 mm   HRX5�0A 550-VT-ST Hlavová páska 340

chránič sluchu Peltor™ s digitálním rádiem FM

řešení
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Chrání váš sluch a současně umožňuje poslech rádia
Navrženo pro uživatele, kteří pracují ve venkovních prostorách - v oboru lesnictví, 
krajinářství, při sekání trávy, pro hobby atd. - umožňuje ochranu sluchu a současně 
poslech rádia
Velmi široký, měkký a polstrovaný hlavový most rozkládá hmotnost chrániče, 
zatímco dvoubodové zavěšení vyvolává pouze mírný tlak a umožňuje dlouhodobé 
a pohodlné použití
Měkké, kapalinové a pěnové polštáře zajišťují zvýšenou míru pohodlí
Životnost baterie asi �00 hodin
Audio vstup pro přehrávač MP3.

•
•

•

•
•
•

HrXS7a-01

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.6 �6.� 34.9 37.7 33.3 35.7 36.8 

Standardní odchylka (dB) �.9 1.8 �.5 �.6 3.4 �.1 3.3 

Předpokládaná ochrana (dB) 14.7 �4.4 3�.3 35.0 �9.9 33.6 33.5

Snr=32dB(a) H=32dB(a) M=31dB(a) l=23dB(a) 

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Standardní, audio konektor  HRXS7A-01 Hlavová páska 340

Standardní, audio konektor  HRXS7P3E-01 Uchycení k přilbě 340

HRXS7A-01

HrXS7P3E-01

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 15,� �1.9 �7.� 38.0 31.0 33.3 37.9 

Standardní odchylka (dB) 3.9 3.7 �.5 3.6 3.7 3.0 �.6 

Předpokládaná ochrana (dB) 11.3 18.� �4.7 34.4 �7.3 30.3 35.3

Snr=29dB(a) H=30dB(a) M=27dB(a) l=19dB(a) 

chránič sluchu Peltor™ s rádiem
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Chránič sluchu s útlumem závislým na úrovni hluku a rádiem nabízí pohodlnou, 
efektivní ochranu před škodlivým hlukem. Současně poskytuje zvýšenou bezpečnost, 
protože funkce útlumu závislého na úrovni hluku eliminuje hlasité zvuky a současně 
zesiluje zvuky slabé. Radiopřijímač poskytuje zpříjemnění práce a zvuk je stereofonně 
reprodukován s basovými tóny, které zlepšují poslech hudby
Funkce tlumení závislého na úrovni hluku „poslouchá“ zvuky v okolí a uzpůsobuje 
reprodukci tomu, co „slyší“. Každý mušlový chránič má vestavěný mikrofon, který 
snímá veškeré zvuky. Elektronický obvod uvnitř mušlového chrániče analyzuje 
informace a zpracovává zvuk předtím, než jej reprodukuje do ucha
Snadné ovládání hlasitosti pro funkci rádia a tlumení závislého na hluku
Krátká, pružná anténa zajišťuje vynikající příjem bez nepříjemného rušení a to i v 
nepříznivých podmínkách
Automaticky přepíná ze stereofonní na monofonní reprodukci a zaručuje tak nejlepší 
možný příjem v případě slabého signálu
Přepínač FM/AM pro volbu pásma příjmu rádiového vysílání
K dispozici také jako komunikační set Flex. Standardní konektor pro připojení
Pružné kabely (FL6U-**) pro různé typy komunikačního zařízení – komunikační rádio, 
telefon DECT nebo mobilní telefon

•

•

•
•

•

•
•
•

M2rX7a

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 19.7 �5.4 31 34.6 3�.� 38.7 4�.1 

Standardní odchylka (dB) 3.4 �.5 3.4 1.8 3.6 3.8 3.6 

Předpokládaná ochrana (dB) 16.3 ��.9 �7.6 3�.8 �8.6 34.9 38.5

Snr=32dB(a) H=31dB(a) M=29dB(a) l=24dB(a) 

M2rX7P3E

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) �0.7 �4.7 31 35.1 3�.6 40.4 4�.1 

Standardní odchylka (dB) 5.4 3.9 3.4 �.9 3.1 3.1 �.7 

Předpokládaná ochrana (dB) 15.3 �0.8 �7.6 3�.� �9.5 37.3 39.4

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=23dB(a) 

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Standardní  M�RX7A Hlavová páska 400

Standardní  M�RX7P3E Uchycení k přilbě 430

Komunikační set, J11  M�RX7A-07 Hlavová páska 400

Komunikační set, J11  M�RX7P3E-07 Uchycení k přilbě 430

Komunikační set Flex  M�RX7A-77 Hlavová páska 400

Komunikační set Flex  M�RX7P3E-77 Uchycení k přilbě 430

Komunikační set Flex, LEMO  M�RX7A-47 Hlavová páska 400

Komunikační set Flex, LEMO  M�RX7P3E-47 Uchycení k přilbě 430

M�RX7A

chránič sluchu Peltor™ s funkcí upozornění
Elektronická funkce útlumu závislého na úrovni hluku a rádio FM/aM
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Bezdrátové připojení prostřednictvím Bluetooth™ pro telefon DECT nebo mobilní 
telefon
Plynulý přenos hudby / Internetového rádia z přehrávače MP3, mobilního telefonu, 
počítače atd.
Radiopřijímač FM/AM
Funkce tlumení závislého na úrovni hluku „poslouchá“ zvuky v okolí a uzpůsobuje 
reprodukci tomu, co „slyší“. Každý mušlový chránič má vestavěný mikrofon, 
který snímá veškeré zvuky. Elektronický obvod uvnitř mušl, chrániče analyzuje 
informace a zpracovává zvuk předtím, než jej reprodukuje do ucha
Snadno ovladatelné řídicí prvky
Krátká, pružná anténa zajišťuje vynikající příjem bez nepříjemného rušení a to i v 
nepříznivých podmínkách
Automaticky přepíná ze stereofonní na monofonní reprodukci a zaručuje tak 
nejlepší možný příjem v případě slabého signálu
Přepínač FM/AM pro volbu pásma příjmu rádiového vysílání
Není kompatibilní s adaptérem Peltor™ WS

•

•

•
•

•
•

•

•
•

M2rX7a

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 19.7 �5.4 31 34.6 3�.� 38.7 4�.1 

Standardní odchylka (dB) 3.4 �.5 3.4 1.8 3.6 3.8 3.6 

Předpokládaná ochrana (dB) 16.3 ��.9 �7.6 3�.8 �8.6 34.9 38.5

Snr=32dB(a) H=31dB(a) M=29dB(a) l=24dB(a) 

M2rX7P3E

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) �0.7 �4.7 31 35.1 3�.6 40.4 4�.1 

Standardní odchylka (dB) 5.4 3.9 3.4 �.9 3.1 3.1 �.7 

Předpokládaná ochrana (dB) 15.3 �0.8 �7.6 3�.� �9.5 37.3 39.4

Snr=31dB(a) H=32dB(a) M=29dB(a) l=23dB(a) 

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Komunikační set WS, Bluetooth™  M�RX7AWS4 Hlavová páska 400

Komunikační set WS, Bluetooth™  M�RX7P3EWS4 Uchycení k přilbě 430

M�RX7AWS4

Komunikační set Peltor™ WS Bluetooth™,
s funkcí upozornění
Elektronická funkce útlumu závislého na úrovni hluku a rádio FM/aM

nyní se stereo příjmem pomocí technologie Bluetooth™ (a2DP)
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Řešení pro
Déle než dvě desetiletí důvěřují přední sportovní rallye týmy v soutěžích světového 

šampionátu palubním komunikačním systémům Peltor™ – a ve většině případů také 

našim přilbám a komunikačním setům.

5�

motorsport



Palubní komunikační systém pro rallye Peltor™

FMt120

Palubní komunikační systém pro rallye Peltor™

FMt200
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Klasický zesilovač palubního komunikačního systému pro zřetelnou a 
spolehlivou komunikaci
Model Peltor™ FMT1�0 poskytuje plně duplexní spojení s extrémně vysokou 
kvalitou zvuku díky speciálně navrženému frekvenčnímu filtru
Zvukový výstup umožňuje záznam zvuku komunikace mezi řidičem a druhým 
řidičem
Spínač tlumení umožňuje měnit citlivost mikrofonu řidiče, který je standardně 
nastaven na hodnotu o 10 dB nižší, než u druhého řidiče
Samostatné ovladače hlasitosti
Kontrolka LED pro zapnutí/vypnutí a vybitou baterii
Připojení EXT pro mobilní telefon nebo komunikační rádio (viz pružné kabely, 
strana 65)
Připojení pro zařízení PTT
Možnost přepínání mezi dynamickým a elektretovým mikrofonem

•

•

•

•

•
•
•

•
•

FMT1�0

FMT�00

Kód výrobku Popis

FMT�00 PRO RALLYE, ZESILOVAČ

Špičkový model palubního komunikačního systému Peltor™ pro nejlepší možnou 
komunikaci
Navrženo pro odolnost proti rušení jinými elektrickými signály v soutěžních vozech
Palubní komunikační systém Peltor™ FMT�00 se snadno připojuje k ostatním 
komunikačním zařízením
Snadné ovládání prostřednictvím dotykových ovladačů; kontrolky LED poskytují 
informace o nastavení.

•

•
•

•

Kód výrobku Popis

FMT1�0 Palubní komunikační systém pro rallye

motorsport
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Kód výrobku  Popis

FMT160-01  Pro přilby s čelním štítkem, kabely atd.

FMT160-0�  Pro přilby bez čelního štítku, kabely atd.

Prvotřídní stereo palubní komunikační systém pro motocyklový sport s vynikající 
kvalitou zvuku
Můžete se připojit k externímu zvukovému systému – rádiu, přehrávači CD nebo 
magnetofonu
Zesilovač je napájen napětím 1� V z elektrického systému motocyklu
Zesilovač má nastavitelné ovládání hlasu (VOX) a automatické ztlumení rádia 
během hovoru mezi řidičem a spolujezdcem
Součástí dodávky jsou kabely pro připojení telefonu GSM, přijímače GPS, 
přehrávače MP3 atd.

•

•

•
•

•

Palubní komunikační systém pro motorsport Peltor™

FMt160
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Pohodlný komunikační set s vysokou mírou útlumu pro zřetelnou a spolehlivou 
komunikaci
Praktický komunikační set Peltor™
Nízká hmotnost, pohodlný design
Kompatibilní se zesilovači FMT15, FMT1�0, FMT�00 a adaptérem FL5000
Protihlukový mikrofon s rychlým nastavením
Lze připojit k většině komunikačních rádiových systémů prostřednictvím adaptéru

•

•
•
•
•
•

Popis Kód výrobku upevnění Hmotnost (g) Barva

Komunikační set J11   MT7H79A 78-VI Hlavová páska 315

Mt7H79a

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 17.7 �7.1 33.8 38.1 36.� 33.6 37.1

Standardní odchylka (dB) 4.7 �.� � � 3.4 �.9 4.�

Předpokládaná ochrana (dB) 6.5 1�.1 �3.6 �7 �8.6 36.8 34.5

Snr=33dB(a) H=33dB(a) M=32dB(a) l=24dB(a) 

Komunikačnín set pro rallye Peltor™
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Popis Kód výrobku

Souprava pro přilby bez čelního štítku MT63�

Souprava pro přilby s čelním štítkem MT63

Snadné uzpůsobení pro většinu přileb
Mikrofon s korekcí okolního hluku a rychlým seřízením pro optimální nastavení polohy 
(3−5 mm od rtů)
Kompatibilní s většinou přileb na trhu

•
•

•

MT63�

MT63

Soupravy komunikačních setů pro přilby Peltor™

Mt632, Mt63
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Vysoce kvalitní zátkové chrániče sluchu s tlumicími nástavci
Malá velikost pro pohodlné používání s motoristickými přilbami
Schválení CE podle EN 35�-�:�00� a EN 35�-6:�00�
Ušní nástavce jsou z hygienických důvodů výměnné
Dodáván se dvěma různými typy nástavců sluchátek - E-A-R™ Classic™ 
a E-A-R™ Ultrafit™
Konektor RCA pro rychlé upevnění „naslepo“
Připojení k palubnímu komunikačnímu systému Peltor™ nebo přímo ke 
komunikačnímu rádiu
Lze rovněž použít s krčním mikrofonem a zařízením FL50** PTT

•
•
•
•
•

•
•

•

Popis Kód výrobku Obsahuje

Souprava závodních komunikačních sluchátek pro přilby s obličejovým štítkem  MT63-FL6Y izátkové reproduktory, mikrofon, rozdvojovací kabel, �x4 nástavce sluchátek, spona

Souprava závodních komunikačních sluchátek pro přilby bez obličejového štítku  MT3N-FL6Y zátkové reproduktory, mikrofon, rozdvojovací kabel, �x4 nástavce sluchátek, spona

Závodní komunikační sluchátka  HTM04� zátkové reproduktory, �x4 nástavce sluchátek, spona

�0 párů komunikačních nástavců sluchátek E-A-R™ Classic™  PELTIP�1-01

�0 párů komunikačních nástavců sluchátek E-A-R™ Ultrafit™  PELTIP11-01

cables Kód výrobku 

ICOM™ IC-F110  FL9MK-01

Přímý konektor ICOM™ FL9MB-01

Úhlový konektor ICOM™ FL9MB-01V

Motorola™ GP300 FL9MC-01

Motorola™ GP340 FL9MD-01

Motorola™ GM350 FL9MJ-01

6pólový konektor Kenwood™ FL9MH-01

8pólový konektor Kenwood™ FL9MI-01

Přenosný, Kenwood™ FL9MA-01

Mobilní telefony (doplňkový adaptér TAH**)  FL6-08

Ptt Kód výrobku

PTT s velkým tlačítkem TK5�

PTT s malým tlačítkem TK57-01/1

E-a-r™ classic™ Plug    PEltiP21-01 

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) 28.4 30.3 3�.1 33.5 35.6 44.1 44.3

Standardní odchylka (dB) 5.4 5.8 6.4 5.8 4.1 4.6 4.9

Předpokládaná ochrana (dB) �3.0 �4.4 �5.7 �7.7 31.5 39.5 39.4

Snr=32dB(a) H=33dB(a) M=28dB(a) l=26dB(a) 

E-a-r™ ultraFit™ Plug   PEltiP11-01

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Střední útlum (dB) �6.6 �8.8 �8.8 �9.1 31.9 31.8 38.3

Standardní odchylka (dB) 7.3 7.6 8.4 7.7 7.1 9.3 6.1

Předpokládaná ochrana (dB) 19.3 �1.� �0.4 �1.4 �4.8 ��.6 3�.�

Snr=25dB(a) H=24dB(a) M=22dB(a) l=21dB(a) 

závodní komunikační zátkové chrániče sluchu Peltor™

Společnost 3M potvrzuje práva odpovídajících vlastníků výše uvedených obchodních známek

cs900027
Přeškrtnutí

cs900027
Náhradní text
zátkové
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Přilby s maximální bezpečností a minimální hmotností, s vestavěnými chrániči sluchu
Peltor™ G7 RC − pro výkonné motorové čluny, motorové saně a záchranná vozidla
Schváleno v souladu s požadavky BSI; k dispozici je provedení pro přilbu s obličejovým 
štítkem nebo bez komunikační soupravy.

•
•
•

G7*-0�-D RC

Popis Kód výrobku Hmotnost (g) Barva

Použití v lodích, záchranných vozidlech 
atd. bez komunikační soupravy  G7*-0� RC 1�00 

Použití v lodích, záchranných vozidlech
atd. s komunikační soupravou  G7*-0�-D RC 1500

Přilba Peltor™ G7 rc
G7*-02 rc, G7*-02-D rc
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G78*-D-H GR

Peltor™ Performance G78 – profesionální přilba pro rallye
Velmi lehká přilba pro rallye, schválení BSI
Vyrobeno z kompozitního sklolaminátu Tricomp, polyamidu a uhlíkového vlákna
Vnitřní ohnivzdorné obložení z materiálu Nomex
Dostupné s ukotvením HANS a soupravou pro komunikaci

•
•
•
•
•

Popis Kód výrobku Hmotnost (g) Barva

s ukotvením HANS  G78*-H GR 1100 +/- 50g

s ukotvením HANS a soupravou 
pro komunikaci  G78*-D-H GR 1�85 +/- 50g

bez komunikační soupravy  G78* VI 1040 +/- 50g

s ukotvením HANS  G78*-H VI 1100 +/- 50g

s ukotvením HANS a soupravou 
pro komunikaci  G78*-D-H VI 1�85 +/- 50g

s komunikační soupravou  G78*-D VI 1�65 +/- 50gG78* VI

Přilba Peltor™ G78 Performance
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Přilby s maximální bezpečností a minimální hmotností s vestavěnými chrániči 
sluchu
Přilby Peltor™ G10 - pro závody na motokárách nebo pro formule. Lehká přilba 
s obličejovým štítkem schválená dle SIS, s komunikační soupravou nebo bez n

•

•

G10*-0� VI

Popis Kód výrobku Hmotnost (g) Barva

bez komunikační soupravy  G10*-0� VI 1100

s komunikační soupravou  G10*-0�-D VI 1150

Přilba Peltor™ G10
G10*-02 vi, G10*-02-D vi

cs900027
Přeškrtnutí

cs900027
Náhradní text
ní
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6�

Palubní komunikační systémy Peltor™ jsou navrženy tak, aby se minimalizoval rušivý 

hluk a maximalizovala slyšitelnost a komunikace v hlučném prostředí. Tyto systémy 

umožňují uživatelům komunikovat v duplexním režimu.

Palubní komunikační
      systémy
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Plně duplexní, bezdrátový komunikační systém s krátkým dosahem umožňuje 
snadnou a spolehlivou komunikaci s 4 nebo 8 přenosnými jednotkami v režimu 
konferenčního hovoru
Vysoký stupeň utajení díky digitálním přenosům
Napájení �30 V AC nebo 9−�8 V DC se záložní baterií pro dočasné výpadky napájení
Připojení linkového vstupu/výstupu pro externí zařízení; komunikační rádio, alarm, 
telefonní vedení atd.

•

•
•
•

DCS4

Popis Kód výrobku Barva

Pro 8 uživatelů, EU DCS8

Pro 4 uživatele, EU DCS4 

Pro 8 uživatelů, UK DCS81 

Pro 4 uživatele, UK DCS41 

Pracovní dosah asi 300 metrů od základní jednotky (přímá viditelnost); možné rozšíření asi 
na 600 metrů s opakovači
Konektory Peltor™ J11 spolupracují se všemi standardními komunikačními sety Peltor™
Hlasem aktivované přenosy, VOX, pro blokování nežádoucích okolních zvuků, nebo zcela 
otevřený mikrofon
Doba hovoru až 15 hodin
Spona na opasek
Dostupné s tlačítkem PTT pro ovládání externího zařízení napojeného na základní 
jednotku

•

•
•

•
•
•

DCS1

Popis Kód výrobku Barva

Mikrotelefon DECT-com, EU DCS1

Mikrotelefon DECT-com, UK DCS11

Mikrotelefon DECT-com, EU 

s funkcí PTT DCS1P

Palubní komunikační systém Peltor™ pro vozidla je založen na zesilovačích 
Peltor™ pro rallye
Systém je zkonstruován pro použití ve vozidlech na zemi i na moři, kombinuje 
plně duplexní komunikaci s připojením k mobilní stanici/komunikačnímu rádiu
Palubní komunikační systém vozidla je instalován do kovového pouzdra 
odolného proti nárazu a pronikání vlhkosti
K jednotce lze připojit kabely pro napájení, komunikační sety, funkci PTT a 
mobilní stanice

•

•

•

•

T8034A

Popis Kód výrobku Barva

Maximálně 8 uživatelů, napájení 1� V  T8034A

DCS1P

základní jednotka Dect-com™

DcS8, DcS4

Přenosná jednotka Dect-com™

DcS1, DcS11, DcS1P

Palubní komunikační systém vozidel
t8034a

Dect-com™ repeaters
DcS2, DcS24

Popis  Kód výrobku Barva

Repeater pro � uživatele (externí anténa) DCS�

Repeater pro 4 uživatele  DCS�4
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Robustní, voděodolné adaptéry s integrovaným tlačítkem hovoru (PTT) pro 

připojení komunikačních setů Peltor™ ke komunikačním rádiím a mobilním 

telefonům. Pro prostředí s rizikem výbuchu jsou rovněž k dispozici adaptéry  

EX se schválením ATEX.

Adaptéry a
        kabely
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Kód výrobku Komunikační rádio 
FL6U-31  Alan 441

FL6U-31  Albecom 1��1/1331/PD1000

FL6U-35  Albrecht Tectalk Contact 446 PMR

FL6U-31  Cobra

FL6U-�1  HandiePro, Radius P110

FL6U-31  Hunter MK16, MK�4

TAA13-T0�99  ICOM F31/F41

FL6U-35  ICOM IC-F3GS, GT51/61 F4GS, GT atd. s úhlovým konektorem

FL6U-31  ICOM IC-F3S, F4S, IC-E90, LPD06,PMR06 (s přímým konektorem)

TAA19-T0�99  ICOM F34/F44

FL6U-36  Kenwood �60/�70, 360/370 LPD, TH��E PMR atd.

FL6U-31  Lafayette, DC31 Micro-3, DC155 Micro-3

FL6U-31  Maxon SL�5

FL6U-�1  Motorola GP300, CPO40

FL6U-3�  Motorola GP3�0, 3�8, 340, 360, 380, 388, 640, 680, 1�80

FL6U-61  Motorola Visar 3,5 mm, GP344/388 prostřednictvím adaptérového konektoru Motorola

AL3CB-T0�99  Motorola GP900

TAA�0-T0�99  Motorola GP344/GP388, GP3�8+ /GP338 + 

FL6U-6�  Motorola TETRA MTH800/MTP850

TAA��-T0�99  Vertex VX160/400

FL6U-31  TEKK

FL6U-31  Yeasu (starší modely)

FL6U-31  Zodiac PA�099/PA1599/PA5499/ PA5500/P�400 + různá rádia LPD/PMR

FL6U-58 Sepura SRP �000 / SPM 3*000

Kód výrobku telefony DEct a mobilní telefony  adaptér handsfree
FL6U-�8A  Ascom DECT 9d�3/Offi ce 155 Pro -  - 

FL6U-�8  Ericsson 6�8/688/788/868/888/T10/T18/R5�50s Pro a DT570   TAH10

FL6U-�8A  Ericsson DT400/DT410/DT4�0/DT590 -  - 

FL6U-�8  Ericsson GSM, další modely -   - 

FL6U-�8  Ericsson T�0/T�8/T�9/T39/T65/T66/T68/ R310/R3�0/R380/R5�0/R600/T�00/T300/T600  TAH11

FL6U-�8  Motorola GSM – většina modelů má konektor na straně -   -

FL6U-�8  Nokia 3�10/3310/3330/3410/3510/3510i/3650/5�10/5510/6510/7650/8�10/8310/8850/8890/8910 TAH0�

FL6U-�8   Nokia 5100/6100/6610/6650/6800/7�10/7�50 TAH03

FL6U-48  Nokia 5110/5130/6110/6150/6�10/6310/6310i/7110  TAH01

FL6U-�8  SonyEricsson K310i, K610i, K750i, W800i, W550i, W900i, P990 a další   TAH1�

Kód výrobku Komunikační rádio
FL5001 Peltor™ “standard”

FL5005 Ericsson Freeset, Tateco CTS900 (konektor �,5 mm)

FL5010 COM IC, Alan, Zodiac (přímý konektor), Yaesu, Alinco

FL5011 Dittel FSG 4, FSG 5

FL5017 Motorola Visar (GP344, GP388 s adaptérem Motorola PMLN4455A)

FL5018 Motorola GP900, HT1000, MT�000

FL5019 Motorola Expo, Maxon Slim line

FL5030 Motorola GP340, GP3�0

FL5034 ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (úhlový konektor) 

FL5035 Kenwood TK3101, Funkey

FL504� Nokia TETRA THR880/ EADS TETRA THR880i

FL5044 ICOM F31/F41 F51/F61

Pružné kabely

Standardní adaptéry
Kód výrobku Komunikační rádio
FL5058 Sepura TETRA SRP�000 / SRH3*00

FL5061 Sailor SP3510, SP35�0

FL506� Motorola TETRA MTH800 / MTP850

FL5063 Motorola Mototrbo

FL50-T9088 ICOM IC-M1 / M71

FL50-T91�1 ICOM IC-A5 /A�3

FL50-T9139 ICOM IC-F34/F44

FL50-T9140 Vertex VX 160 / 400

FL50-T9143 Motorola GP344 / 388

FL50-T9148 Vertex VX 8�0, 9�0

FL50-T9150 Vertex HX370

Společnost 3M potvrzuje práva odpovídajících vlastníků výše uvedených obchodních známek
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Kód výrobku Komunikační rádio
FL5�05 Tateco CTS900,Ericsson Freeset

FL5�1� Motorola MX1000, MX�000, MX3000

FL5�14 Motorola GP300 / Radius P110

FL5�16 Ericsson P50/500

FL5�18 Motorola HT1000, MT�000, GP900, GP1�00

FL5�30 Motorola GP3�0/340

FL5�4� EADS THR880 ex

FL5�45 TP8000 Atlantis

Kód výrobku Komunikační rádio
FL6007-WS Adaptér pro pozemní mechaniky

FL6010-WS ICOM IC, Alan, Zodiac (přímý konektor)

FL6014-WS Motorola GP300, CP040, Radius P110

FL6018-WS Motorola HT1000, MT�000, GP900

FL6030-WS Motorola GP3�0/340

FL6034-WS ICOM IC-F3GS, IC-F3GT, IC-F4GS, IC-F4GT (úhlový konektor) 

FL6035-WS Kenwood TK 3101 Funkey

FL604�-WS Nokia TETRA THR880 / EADS TETRA THR880i

FL6044-WS ICOM F31/F41 F51/F61

FL6048-WS ICOM IC-M1, IC-M90

FL6058-WS Sepura SRP�000 / SRH3*00

Kód výrobku Kabel Konektor
FL5006-GB Hi-Viz 3,0 - 6,0 m LC Originální konektor PJ051B 

FL5006-0� GB Hi-Viz 3,0 - 6,0 m LC

FL5006-03 GB Hi-Viz 3,5 - 10,0 m LC 

FL5007 GB Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAL Originální konektor PJ051B 

FL5007-0� GB Hi-Viz 1,5 - 6,5 m LAV

FL5007-04 GB Hi-Viz 1,8-7,5 m LAV

FL5008 GB Hi-Viz 6,5 m LC Originální konektor PJ051B 

FL5008-0� GB Hi-Viz 3,0 m LAU

Kód výrobku Komunikační rádio
FL6BR Pro použití s adaptéry Peltor™ FL5000, s konektorem J11 (Nexus TP-1�0)

FL6BS Připojovací kabel s �pólovým �,5 mm konektorem. Pro poslech. 

FL6BT Připojovací kabel s �pólovým 3,5 mm konektorem. Pro poslech.

FL6CS Připojovací kabel s 3pólovým �,5 mm konektorem pro použití s telefony DECT a mobilními telefony

FL6CT Připojovací kabel s 3pólovým 3,5mm stereo konektorem. Pro poslech MP3 atd.

adaptéry se schválením atEX
(třída Ex, atEX - Ex ii 2 G EEx ib iic t4)

adaptéry WS
(Bluetooth™)

adaptéry pro pozemní mechaniky
(vysoká viditelnost)

Kabely lite-com
(Připojovací kabely pro externí komunikační zařízení)
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Headsets Hygienická souprava  Mikrofon s prostorovým zvukem a  Hlasový mikrofon s 

  aerodynamickým odrušením aerodynamickým odrušením

Bez útlumu  HY0� –  M40/1, M4�/1

Střední útlum HY63 – M40/1, M4�/1

Vysoký útlum, standardní  HY79 – M40/1, M4�/1

Vysoké útlum, dvojitý mušl. chránič HY13 – M40/1, M4�/1

Vysoký útlum, přímý kabel  HY79 – M995

Vysoký útlum, WS Bluetooth™  HY79 – M995

Vysoký útlum, ATEX  HY79 – M40/1, M4�/1

Vysoký útlum, mikrofon MT5� pro letectví  HY79 – M40/1, M4�/1

Vysoký útlum, mikrofon MT51 pro letectví  HY79 – M995

Vysoký útlum, pro pozemní mechaniky H79  HY79 – M40/1, M4�/1

Vysoký útlum, pro pozemní mechaniky H540  HY13 – M995

Pouze poslech      

Bez útlumu HY0� –  

Střední útlum  HY63 –  

Vysoký útlum HY79 –  

Vysoký útlum, ATEX HY79 –  

Řešení s nízkou hmotností – – –    

Zátkové chrániče sluchu HearPlug – –  – 

litecom      

LiteCom Basic HY79   M995

LiteCom III HY79 M60/� M995

taktická řešení      

SportTac HY�1 �10100-** (kompletní mušl. chrániče)  

ProTac II HY79 M60/� M995

ComTac  HY68 (sv) M60/� M40/1, M4�/1

ComTac XS HY68 (sv) M60/� M40/1, M4�/1

Tactical XP HY79 M41/� stereo komunikační set M40/1, Flex M995

WorkStyle      

FM- Radio HY73   stereo komunikační set M40/1, Flex M995

Alert HY79 M60/� stereo komunikační set M40/1, Flex M995

M4�/1

M60/�
HY79

Příslušenství
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Kód výrobku Popis 

FE0�47 Nástěnný závěs pro komunikační set

FP9006 Pouzdro pro komunikační set

FP9007 Vak pro komunikační set

VT61� Vak pro přilbu

VT61�

FP9006

FP9007

FE0�47

Příslušenství
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Kód výrobku Popis

TK5� PTT s J��

TK54 PTT s J��, kabel 1,6 m

TK57-01/1 Prstové zařízení PTT s J��, kabel 1,0 m

MT9 Krční mikrofon, dynamický

MT91-50 Krční mikrofon, dynamický, ATEX

FL560� Externí zařízení PTT

FL560�-50 Externí zařízení PTT

Kód výrobku Popis

ACK03 Dobíjecí modul baterií, 1700 mAh

ACK05 Dobíjecí modul baterií, �500 mAh (pouze pro model Lite-Com Pro)

FR03-GB Nabíječka baterií pro ACK03, konektor UK, �30 V

FR03-EU Nabíječka baterií pro ACK03, konektor EU, �30 V

FR03-1� Nabíječka baterií pro ACK03, 1� V

FR05 Nabíječka baterií pro ACK05, �30 V

MT9
TK54

TK57-01/1

MT91-50

ACK03

FR03-EU

FR03-1�

Příslušenství

accessories

lite-com Pro

FR05

ACK05

FL560�

FL560�-50
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více bezpečnosti z jednoho zdroje
Od roku �008 významně rozšiřují renomované výrobky Peltor™ a E-A-R™ produktovou řadu výrobků ochrany sluchu, zraku, 

obličeje a hlavy společnosti 3M. Získáte výhody plynoucí ze spojených sil společností, které stanovovaly standardy po celém 

světě v oboru ochrany zdraví při práci. Chraňte sebe i své zaměstnance lépe než dříve pomocí profesionálních řešení na 

ochranu zdraví, které splňují všechny požadavky a jsou dokonale uzpůsobené pro vaše individuální použití.

Bezpečná sázka na ještě vyšší výkon
Toto nové portfolio výrobků společnosti 3M představuje ohromnou výhodu pro vás, zákazníka a uživatele, protože díky 

spojeným silám dokážeme vyvinout ještě lepší a pohodlnější řešení prostředků osobní ochrany. To znamená zlepšenou 

ochranu, vyšší pohodlí a zvýšenou produktivitu. Kvalita, inovace a know-how jsou i nadále odlišujícími prvky každého 

z našich produktů − pro zvýšenou bezpečnost a snadné použití. Pokud budete potřebovat zodpovědět jakékoliv otázky 

související s ochranou zdraví při práci, jsou vám k dispozici již známé kontakty, které vám poskytnou osvědčené služby, na 

které jste si již jistě zvykli.

bezpečnost
pro vaši
Spojené síly



Řada různých osobních ochranných prostředků*
Kombinované portfolio výrobků 3M, Peltor™ a E-A-R™ zahrnuje vysoce kvalitní, inovativní řešení pro ochranu osob při práci. Zde jsou některé příklady:

*Fotografie příkladů výrobků

Ochrana dýchacích orgánů aktivní a pasivní ochrana sluchu

Ochrana zraku   Ochrana hlavy Ochrana při svařování

Ochranné oděvy

Další informace naleznete na webových stránkách www.3M.com/cz /oop



Divize 3M Ochrana zdraví a 
bezpečnosti při práci
Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
Tel.: +4� (0) �61 380 111,113
Fax: +4� (0) �61 380 110
E-mail: oop.cz@mmm.com
www.3M.com/cz/oop
www.3M.cz/Speedglas

Recyklujte. Vytištěno v České republice.
© 3M �009. Všechna práva vyhrazena.
Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti 
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