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O
chrana sluchu

Ochrana sluchu 3 M Hearing protection 3M 

objednací č.  

403M1100

code No.

3M 1100 / 3M 1110
Zátky s oblým předním koncem z velmi měkké PU pěny,
minimální a rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu, 
3M 1110 jsou spojené bezpečnostním vláknem

objednací č.  

403M1100DS

code No.

objednací č.  

403M1110

code No.

objednací č.  

403M1130

code No.

3M 1120 / 3M 1130
Zátky s oblým předním koncem z velmi měkké PU pěny, 
3M 1130 jsou spojené bezpečnostním vláknem, minimální
a rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu

objednací č.  

403M1271

code No.

3M 1261 / 3M 1271
Zátky ze speciální PVC pěny, tvarová paměť umožňuje
postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, 
3M 1271 jsou spojené bezpečnostním vláknem, nedráždí
pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití

objednací č.  

403M1261

code No.

objednací č.  

403M1120

code No.

3M 1310 / 3M 1311
Zátkové chrániče sluchu se spojkou, vysoká flexibilita,
vyměnitelné zátky (3M 1311)

objednací č.  

403M1310

403M1311

code No.
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objednací č.  

403M1430

code No.

3M 1430
Mušlové chrániče sluchu, které jsou schváleny pro 
používání dvěma způsoby: na hlavě a za hlavou. 
Při nošení za hlavou je k horní části chráničů 
připevněna měkká spojovací páska (součástí 
dodávky), která pomáhá zaručit těsné přilnutí 
dosedacích polštářků a tím zajistit účinné 
tlumení

3M 1437
Náhradní polštáře pro mušlové
chrániče sluchu 1435

objednací č.  

403M1435

code No.

objednací č.  

403M1437

code No.

3M 1435
Mušlové chrániče sluchu, které jsou 
vyrobeny s využitím tvarovaných vložek
zajišťujících maximální prostor pro ušní 
boltec. Zváště široký hlavový pás zajišťuje
pohodlné upevnění
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Ochrana sluchu 3 M Hearing protection 3M

objednací č.  

403M1443

code No.

objednací č.  

403M1455

code No.

3M 1455
Mušlové chrániče s vysokým útlumem na přilby 3M 
pro všechny barvy přileb

3M 1443
Náhradní polštáře pro mušlové 
chrániče sluchu 1445 a 1455

objednací č.  

403M1440

code No.

3M 1440
Mušlové chrániče sluchu, které mají patentovaný systém
pro nastavení přítlaku a polstrovaný oblouk zaručující
mimořádné pohodlí. Sluchátka mají široký hlavový pás
s odvětranými polštářky

3M 1450
Mušlové chrániče na přilbu pro všechny barvy přileb

objednací č.  

403M1450

code No.

3M 1442
Náhradní polštáře 
pro mušlové chrániče 
sluchu 1440 a 1450
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objednací č.  

403M1510

code No.

objednací č.  

403M1515

code No.

3M 1510
Mušlové chrániče sluchu 
s FM rádiem

3M 1515
Aktivní mušlové chrániče 
sluchu s rádiem – Professional

3M 1520
Aktivní mušlové chrániče sluchu

3M 1525
Aktivní mušlové chrániče sluchu 
– Professional

objednací č.  

403M1525

code No.

objednací č.  

403M1520

code No.

3M 1445
Mušlové chrániče sluchu s vysokým útlumem, 
které mají vyšší účinnost zejména při nízkých 
kmitočtech a jsou určeny pro situace 
vyžadující vysoký stupeň ochrany sluchu

objednací č.  

403M1445

code No.

3M 104
Hygienický potní kryt na mušlové chrániče

objednací č.  

403M104

code No.
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Ochrana sluchu E � A � R Hearing protection E � A � R 

objednací č.  

4112

code No.

objednací č.  

4142

code No.

objednací č.  

4111S

code No.

objednací č.  

4141S

code No.

E�A�R soft s vláknem
Zátky s oblým předním koncem z velmi měkké PU pěny,
spojené bezpečnostním vláknem, minimální a rovnoměrný
tlak na stěnu zvukovodu

Tapered very soft foam earplugs with smooth surface and 
stay-together cord, maximum low pressure comfort in
auditory meatus

E�A�R CABOCORD / E�A�R CLASSIC SOFT 
s vláknem
Zátky typu „Classic“ a „Classic soft“ spojené bezpečnostním
vláknem z vinylu

“Classic” and “Classic soft” plugs with stay-together vinyl cord

E�A�R soft 
Zátky s oblým předním koncem z velmi měkké PU pěny,
minimální a rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu

Tapered very soft foam earplugs with smooth surface,
maximum low pressure comfort in auditory meatus

E�A�R CLASSIC / E�A�R CLASSIC SOFT
Zátky ze speciální PVC pěny, tvarová paměť umožňuje
postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, nedráždí
pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití
E�A�R Classic Soft – vyšší útlum a komfort díky speciální
měkčí pěně oproti modelu „Classic“

Plugs from special PVC foam, the energy-absorbing foam
gradually expands and conforms to the size and shape of
any auditory meatus, non-irritating and washable material,
easy to use
E�A�R Classic Soft – higher attenuation and comfort due
to special softer foam against model “Classic”

objednací č.  

4141

code No.

objednací č.  

4111

code No.
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objednací č.  

4411

code No.

objednací č.  

4441

code No.

objednací č.  

4412

code No.

objednací č.  

4442

code No.

E�A�R Express
Zátky hříbkovitého tvaru s plastovou rukojetí pro
snadné a hygienické zavádění do zvukovodu,
omyvatelné

InstaSeal plugs with soft plastic holder, easy and
hygienic to use, washable 

E�A�R Express s vláknem
Zátky hříbkovitého tvaru s plastovou rukojetí pro
snadné a hygienické zavádění do zvukovodu,
spojovací vlákno, omyvatelné

InstaSeal plugs with soft plastic holder, stay-together
cord, easy and hygienic to use, washable 

E�A�R Push Ins
Zátky z patentované E-A-Rform pěny s plastovou rukojetí
pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, působením
tělesné teploty se zátky samy optimálně tvarově přizpůsobí
zvukovodu

InstaSeal plugs from patented E-A-Rform foam with a soft
plastic holder for easy and hygienic application, with body
temperature these plugs expand in the auditory meatus to
a comfortable seal

E�A�R Push Ins s vláknem
Zátky z patentované E-A-Rform pěny s plastovou rukojetí
pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu,
působením tělesné teploty se zátky samy optimálně
tvarově přizpůsobí zvukovodu, spojené bezpečnostním
vláknem 

InstaSeal plugs from patented E-A-Rform foam with
a soft plastic holder for easy and hygienic application,
with body temperature these plugs expand in the
auditory meatus to a comfortable seal, stay-together
cord
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Ochrana sluchu E � A � R Hearing protection E � A � R 

objednací č.  

4341

code No.

objednací č.  

4343

code No.

objednací č.  

4342

code No.

objednací č.  

4953

4900

code No.

objednací č.  

4251

4200

code No.

E�A�R Ultrafit s vláknem
Tvarované zátky univerzální velikosti se třemi velmi
jemnými lamelami (stromečkové) a zaváděcí rukojetí,
lehce omyvatelné, spojovací vlákno v poloze za krkem
snižuje nebezpečí jejich ztráty v době, kdy nejsou
používány

Premolded universal size earplugs with a unique triple-
flange design, easy to use and and wash, the stay-
together cord helps prevent loss and allows storage
around the neck when not in use

PELTOR Tri flange
Zátky s třemi jemnými
lamelami, zaváděcí rukojetí a se
spojovacím vláknem (plastové
nebo pletené), omyvatelné

Earplugs with the triple-flange
design, stay together cord, easy
to use and wash

E�A�R Caboflex
Kónické zátky z jemného pěnového polymeru kryté tenkou vrstvou
silikonu, lehký spojovací oblouk v poloze pod bradou umožňuje
současné použití ochranné přílby a brýlí, zvláště vhodné pro
opakované vstupy do hlučných provozů, lehce omyvatelné,
vyměnitelné zátky

Conical pods with foam earplugs, the lightweight band can be
worn under the chin without interfering with hardhats or glasses,
they are excellent for supervisory and maintenance personnel or
visitors of noisy environments, pods can be washed or replaced
easily

Náhradní zátky pro E•A•R Caboflex
Spare pods for E•A•R Caboflex

E�A�R Band
Polštářkovité zátky jsou tvarované tak, aby uzavíraly pouze zevní
ústí zvukovodu, jsou upevněny na lehkém pružném plastikovém
oblouku umožňujícím jejich uložení za krkem, pokud nejsou
používány, zvláště vhodné pro krátkodobé návštěvníky hlučných
provozů, lehce omyvatelné, vyměnitelné zátky

The cushion spherical caps do not require insertion into the
auditory meatus, lightweight plastic band allow them to be
stored around the neck when not needed, they are excellent for
supervisory and maintenance personnel or visitors of noisy
environments, caps can be washed or replaced easily

Náhradní zátky pro E•A•R Band
Spare caps for  E•A•R Band
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objednací č.  

4211

4241 

code No.

PELTOR next Solar
Různobarevné zaoblené zátky z velmi měkké PU pěny, nízký a rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu, 
k dispozici i se spojovacím vláknem

Assorted colour, tapered, very soft foam earplugs, low presure comfort 
in auditory meatus, available also with stay-together cord

PELTOR next No-touch
Zaoblené kónické zátky z velmi měkké PU pěny se zaváděcí rukojetí, 
k dispozici i se spojovacím vláknem

Tapered, conical, very soft foam earplugs with handle, 
avilable also with stay-together cord

objednací č.  

4212

4242

code No.



150

O
chrana sluchu

Ochrana sluchu E � A � R Hearing protection E � A � R 

objednací č.  

4081

code No.

objednací č.  

4112-0

code No.

objednací č.  

4112-1

code No.

E�A�R Dávkovač chráničů
Dávkovač zátkových chráničů sluchu E•A•R soft,
snadná obsluha jednou rukou, jednoduše
vyměnitelné zásobníky

E•A•R soft plugs dispenser, easy handling by
one hand, easily replaceable containers

E�A�R Náhradní náplň
Náhradní náplň 500 párů do zásobníku E•A•R soft

Spare refill of 500 pairs to E•A•R soft plugs container

E�A�R Zásobník zátek
Zásobník zátek E•A•R soft, 500 párů, opakovaně použitelný

E•A•R soft plugs container, 500 pairs, reusable
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Sluchátka LA 3001
Lasogard - velmi lehký, dielektrický, velmi komfortní mušlový chránič, hmotnost 158 g

Lasogard - very light, dielectric, comfortable ear-muff, 158 grams

objednací č. barva

45124-1 ●

45124-2 ●

45124-4 ●

code No. colour
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Ochrana sluchu PELTOR    Hearing protection PELTOR

H510A-401-GU OPTIME I
Lehký mušlový chránič sluchu pro použití v průmyslu,
hlavový oblouk, těsnicí polštářky plněné pěnou,
hmotnost 150 g

An all-round light hearing protector for the industry,
headband, foam filled sealing cups, 150 grams

H520A-407-GQ OPTIME II
Výkonný střední mušlový chránič sluchu pro hlučné prostředí,
tlumí dobře i nízké frekvence, kapalinou a pěnou plněné
těsnicí polštářky, hmotnost 210 g, hlavový oblouk

High performance protectors for demanding noisy
environments, offer best attenuation even at low frequencies,
sealing cups filled with fluid and foam, 210 grams,
headband

H540A-411-SV OPTIME III
Vysoce výkonný chránič s dvojitou stěnou mušlí,
pozoruhodný účinek tlumení v celém rozsahu
frekvencí, těsnicí polštářky plněné pěnou, 265 g,
hlavový oblouk

High-attenuation with dual protector shells which
offer unique noise-damping properties across the
entire frequency range, foam filled sealing cups,
265 grams, headband 

objednací č. barva

45227 ●

code No. colour
objednací č. barva

45230 ●

code No. colour

objednací č. barva

45246 ● ●

code No. colour
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H510B-403-GU OPTIME I
Lehký mušlový chránič sluchu pro použití v průmyslu, krční
oblouk, těsnicí polštářky plněné pěnou, hmotnost 135 g

An all-round light hearing protector for the industry,
neckband, foam filled sealing cups, 135 grams

H540B-412-SV OPTIME III
Vysoce výkonný chránič s dvojitou stěnou mušlí, pozoruhodný
účinek tlumení v celém rozsahu frekvencí, těsnicí polštářky
plněné pěnou, 250 g, krční oblouk

High-attenuation with dual protector shells which offer
unique noise-damping properties across the entire frequency
range, foam filled sealing cups, 250 grams, neckband 

H520B-408-GQ OPTIME II
Výkonný střední mušlový chránič sluchu pro hlučné
prostředí, tlumí dobře i nízké frekvence, kapalinou
a pěnou plněné těsnicí polštářky, hmotnost 195 g,
krční oblouk

High performance protectors for demanding noisy
environments, offer best attenuation even at low
frequencies, sealing cups filled with fluid and foam,
195 grams, neckband

objednací č. barva

46227 ●

code No. colour

objednací č. barva

46246 ● ●

code No. colour
objednací č. barva

46230 ●

code No. colour
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Ochrana sluchu PELTOR    Hearing protection PELTOR

H510P3E-405-GU OPTIME I
Lehký mušlový chránič sluchu pro použití v průmyslu,
těsnicí polštářky plněné pěnou, hmotnost 180 g,
upevnění na ochrannou přilbu

An all-round light hearing protector for the industry,
foam filled sealing cups, 180 grams, safety helmet
attachment

H520P3E-410-GQ OPTIME II
Výkonný střední mušlový chránič sluchu pro hlučné prostředí,
tlumí dobře i nízké frekvence, kapalinou a pěnou plněné těsnicí
polštářky, hmotnost 240 g, upevnění na ochrannou přilbu

High performance protectors for demanding noisy
environments, offer best attenuation even at low frequencies,
sealing cups filled with fluid and foam, 240 grams, safety
helmet attachment

H540P3E-413-SV OPTIME III
Vysoce výkonný chránič s dvojitou stěnou mušlí, pozoruhodný účinek tlumení v celém rozsahu frekvencí, těsnicí polštářky
plněné pěnou, 295 g, upevnění na ochrannou přilbu

High-attenuation with dual protector shells which offer unique noise-damping properties across the entire frequency range,
foam filled sealing cups, 295 grams, safety helmet attachment 

objednací č. barva

47246 ● ●

code No. colour

objednací č. barva

47230 ●

code No. colour

objednací č. barva

47227 ●

code No. colour
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objednací č. barva

48223 ●

code No. colour

objednací č. barva

48233 ●

code No. colour

objednací č. barva

48226 ●

code No. colour

H64FB/V 304-GN
Velmi plochý mušlový chránič se skládacím obloukem,
hmotnost 185 g

Very flat protector with folding headband, 185 g

H64FB/V 304-SV
Velmi plochý mušlový chránič se skládacím obloukem,
hmotnost 185 g

Very flat protector with folding headband, 185 g

H520F OPTIME II
Výkonný střední mušlový chránič sluchu pro hlučné prostředí,
tlumí dobře i nízké frekvence, kapalinou a pěnou plněné
těsnicí polštářky, hmotnost 210 g, skládací oblouk

High performance protectors for demanding noisy
environments, offer best attenuation even at low frequencies,
sealing cups filled with fluid and foam, 210 grams, folding
headband
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Ochrana sluchu PELTOR    Hearing protection PELTOR

HTRXS7A2
Mušlový chránič se zabudovaným FM stereo přijímačem,
hmotnost 340 g, na objednávku

Hearing protector with integrated FM stereo receiver,
headband, 340 grams, available to order

MT16H310F-478-GN SPORT TAC
Mušlový chránič populární mezi střelci, s elektronikou tlumící hluk
a zesilující podle potřeby mluvenou řeč, možnost připojení na
komunikační systémy, velmi ploché mušle, skládací oblouk, 250 g

Hearing protector designed for shooters, electronic regulation of
noise and speech levels, can be joined with communication
systems, very flat cups, folding headband, 250 grams

MT1H7A-01 Tactical 
Mušlový chránič s elektronikou tlumící hluk a zesilující podle
potřeby mluvenou řeč, možnost připojení na komunikační
systémy, 335 g

Hearing protector electronic regulation of noise and speech
levels, can be joined with communication systems, 335
grams

objednací č. barva

45262

code No. colour

objednací č. barva

45279 ●

code No. colour

objednací č. barva

48370 ●

code No. colour
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objednací č. barva

45207 ● ●

code No. colour

V40CH510A-401-GU
Mušlový chránič H510A-401-GU kombinovaný s drátěným
obličejovým štítem a čelním spoilerem

Hearing protector H510A-401-GU combined with lift-off wire-mesh
face shield and forehead spoiler

V40FH510A-401-GU
Mušlový chránič H510A-401-GU kombinovaný
s polykarbonátovým obličejovým štítem a čelním spoilerem

Hearing protector H510A-401-GU combined with lift-off
polycarbonate face shield and forehead spoiler

objednací č. barva

45297 ● ●

code No. colour

objednací č. barva

452549 ●

code No. colour

MT53H7430B LiteCom III
Peltor-LiteCom III, bezdrátová komunikační souprava 
v mušlových chráničích sluchu, frekvence 
433,075 - 434,775 MHz, 69 kanálů, výkon 10 MW ERP, dosah
až 1000 metrů, 2 1,5 V AA monočlánky, může být
kombinován s jinými komunikačními systémy, CD
přehrávačem nebo FM radiopřijímačem, elektronicky řízený
hlukový filtr, hlavový oblouk 390 g, modifikace na přilbu 410 g

Peltor-LiteCom III, wireless communication set within hearing
protectors, frequency 433.075 - 434.775 MHz, 69 channels,
10 MW ERP output, range 1,000 m, two 1.5 V AA batteries,
can be joined with other communication systems, CD player
or FM radio, electronic regulation of external noise, headband
390 grams, helmet version 410 grams
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Útlum sluchátek PELTOR    Attennation of PELTOR hearing projectors

Model Frequency 125 250 500 1000 2000 4000 8000

H510A Mean att. 11.6 18.7 27.5 32.9 33.6 36.1 35.8
180 g Stand. dev. 4.3 3.6 2.5 2.7 3.4 3.0 3.8

APV 7.3 15.1 25.0 30.1 30.2. 33.2. 32.0

H510B Mean att. 10.9 17.1 25.4 31.5 32.6 36.3 34.8
165 g   Stand. dev.  3.5 2.8 1.8 2.6 4.3 3.4 3.6

APV  7.3 14.3 23.6 28.9 28.3 32.9 31.1

H510F Mean att. 12.2 18.7 27.1 32.9 35.0 36.5 34.4
200 g Stand. dev.  3.4 3.2 3.0 2.1 4.0 2.9 3.9

APV 8.7 15.5 24.1 30.8 31.0 33.6 30.6

H510P3 Mean att. 11.2 13.4 26.9 33.9 32.0 33.5 36.9
205 g Stand. dev. 2.0 1.9 1.8 1.9 2.4 1.8 1.8

APV 9.2 11.5 25.1 31.9 29.6 31.7 35.1

H520A Mean att. 14.6 20.2 32.5 39.3 36.4 34.4 40.2
210 g Stand. dev.  1.6 2.5 2.3 2.1 2.4 4.0 2.3

APV  13.0 17.7 30.2 37.2 34.0 30.4 37.9

H520B Mean att. 14.7 20.4 32.3 39.6 36.2 35.4 40.2
195 g Stand. dev.  1.8 2.6 2.5 2.2 2.4 4.2 2.4

APV 12.9 17.8 29.8 37.4 33.8 31.2 37.8

H520F Mean att. 14.5 20.3 32.6 39.1 35.1 34.7 39.8
230 g Stand. dev.  1.8 2.6 2.4 2.5 2.3 2.7 2.5

APV  12.7 17.7 30.2 36.6 32.8 32.0 37.3

H520P3 Mean att. 14.1 19.4 32.0 39.9 36.2 35.4 39.2
235 g Stand. dev. 2.3 2.7 2.7 2.4 2.6 4.4 2.6

APV 11.8 16.7 29.3 37.5 33.6 31.0 36.6

H540A Mean att. 17.4 24.7 34.7 41.4 39.3 47.5 42.6
285 g Stand. dev.  2.1 2.6 2.0 2.1 1.5 4.5 2.6

APV 15.3 22.1 32.7 39.3 37.8 43.0 40.0

H540B Mean att. 17.5 24.5 34.5 41.4 39.5 47.3 42.0
270 g Stand. dev.  2.3 2.7 2.0 2.2 2.0 4.4 2.8

APV 15.2 21.8 32.5 39.2 37.5 42.9 39.2

H540P3 Mean att. 17.1 24.5 34.8 40.2 39.6 46.7 43.1
310 g Stand. dev. 2.3 2.8 2.2 2.0 1.8 4.2 2.5

APV  14.8 21.7 32.6 38.2 37.8 42.5 40.6

H64FB/V Mean att.  12.1 15.1 26.4 29.9 32.9 41.0 38.3
185 g/6.5 Oz. Stand. dev. 3.7 4.0 2.6 2.7 2.5 3.9 3.8

APV 8.3 11.1 23.8 27.2 30.4 37.1 34.4

MT1H7A Mean att. 17.9 25.1 29.5 38.2 32.7 37.8 40.1
330 g/11.6 Oz. Stand. dev.  4.0 2.7 3.2 2.9 3.6 4.0 3.8

APV 13.9 22.4 26.3 35.3 29.1 33.8 36.3

HTRXS Mean att. 18.9 24.1 30.7 36.8 32.1 38.4 40.0
Stand. dev. 4.0 2.6 2.6 3.4 3.4 3.0 2.3
APV 14.3 21.5 28.1 33.4 28.7 35.4 37.7

Sound-Trap Mean att. 12.3 14.8 25.0 33.8 30.4 38.6 36.1
MT15H67FB Stand. dev. 2.9 2.8 3.5 3.1 3.6 2.7 4.9
MT15H67FB-07 APV 9.4 12.0 21.5 30.7 26.8 35.9 31.2

H M L SNR

30 dB 24dB 15dB 26 dB

H M L SNR

32 dB 25 dB 16 dB 28 dB

H M L SNR

32 dB 23 dB 15 dB 26 dB

H M L SNR

34 dB 29 dB 20 dB 31 dB

H M L SNR

34 dB 29 dB 20 dB 31 dB

H M L SNR

30 dB 28 dB 20 dB 31 dB

H M L SNR

34 dB 28 dB 19 dB 30 dB

H M L SNR

40 dB 32 dB 23 dB 35 dB

H M L SNR

40 dB 32 dB 23 dB 35 dB

H M L SNR

40 dB 32 dB 22 dB 34 dB

H M L SNR

32 dB 22 dB 14 dB 25 dB

H M L SNR

32 dB 29 dB 22 dB 31 dB

H M L SNR

32 dB 29 dB 22 dB 31 dB

H M L SNR

30 dB 23 dB 15 dB 26 dB

Vysvětlivky: Frequency    Frekvence (Hz)
Mean att.      Střední útlum (dB)
Std. dev.       Standardní odchylka
APV             Redukovaný vložný útlum 

H M L SNR

32 dB 25 dB 15 dB 27 dB 


