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Gürültü kaynaklı işitme kaybı gece
boyunca nadiren meydana gelir. Aksine,
tehlikeli gürültüye karşı korunmasız her
maruziyette zaman içinde artarak gelişir.
Her kulakta yaklaşık 30.000 saç hücresi
ile doğuyoruz. 80 desibelin üzerinde (8
saat boyunca) gürültü, bu saç hücrelerini
yok edebilir ve yavaş yavaş işitme
kaybına yol açabilir. Bu işitme kaybı
ne yazık ki geri döndürülemez, ancak
tamamen önlenebilir.
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İşitme Koruması
İŞİTME KAYBI ÖNLEME
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Aşırı gürültü işitme duyunuz için tehlikelidir. Riskleri
görmezden gelmeyin. Çok çeşitli Honeywell Howard
Leight İşitme Kaybı önleme çözümleriyle işitme
kaybına son verin.

Gürültü kaynaklı işitme kaybı gece boyunca nadiren meydana gelir.
Aksine, tehlikeli gürültüye karşı korunmasız her maruziyette zaman
içinde artarak gelişir. Her kulakta yaklaşık 30.000 saç hücresi ile
doğuyoruz. 80 desibelin üzerinde (8 saat boyunca) gürültü, bu saç
hücrelerini yok edebilir ve yavaş yavaş işitme kaybına yol açabilir.
Bu işitme kaybı ne yazık ki geri döndürülemez, ancak tamamen
önlenebilir.
İSG yöneticilerinin çevreleri için etkili ve uygun İşitme Kaybını Önleme
programları geliştirmelerine ve dağıtmalarına yardımcı olmak adına
Howard Leight çok çeşitli çözümler sunar: yenilikçi ürünler, tavsiyeler,
eğitim ve öğretim araçları ve işitme koruyucularının takanlara uygun
olmasını sağlamak için sahada uygunluk testleri. Howard Leight
markası, pasif ve akıllı işitme korumasında dünya lideridir.
İşitme kaybına son verelim! Size en uygun ve gürültüye maruz
kaldığınız zamanın %100'ünde rahatça takabileceğiniz işitme
korumasını seçin.

MESLEKİ İŞİTME KAYBINI ÖNLEMEDE 30
YILI AŞKIN TECRÜBEYE SAHİP UZMANLAR.
Howard Leight, 30 yıldan uzun bir süre önce ilk
poliüretan köpük kulak tıkacı ve ilk bantlı kulak
tıkaçlarını geliştirdi.
Bugün Howard Leight'ın uluslararası mühendis
ekipleriyle birlikte birçok akustik laboratuvarı
bulunmaktadır. Mesleki işitme kaybını önleme
konusundaki uzmanlığı sayesinde Howard
Leight, alanında dünya lideri olmasını
sağlayacak teknolojiler geliştirmiştir:
• İşitme koruyucunun konforu ve kolay takılması
konusunda sürekli iyileştirme sağlayan
yenilikçi teknolojiler.
• Poliüretan köpük: patentli teknolojisi (yarı
açık hücre yapısı), daha fazla konfor için kulak
kanalına yerleştirmeyi kolaylaştırır.
• Uyumlu Malzeme Teknolojisi: vücut ısısı, daha
esnek hale getirmek ve kulak kanalına daha az
basınç uygulamak üzere malzemeyi yumuşatır.
• Çok çeşitli şekil, beden ve renkler, kullanıcıların
kendilerine en uygun koruyucuyu seçmelerine
olanak sağlar.
• Kullanıcılar en rahat buldukları ve gürültüye
maruz kaldıkları sürenin %100'ünde giymekten
mutluluk duydukları ürünü seçebilirler. Konfor
ve/veya diğer KKD'lerle uyumluluk tercihine
göre seçenekler sunuyoruz.
• Ultra yenilikçi iletişim sistemi:
- Kulak içi iletişim sistemi
- Otomatik uyum testi
- Entegre dozimetre
- Aktif Gürültü Azaltma
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İşitme Koruması
KKD YÖNETMELİĞİ

Avrupa’daki en yeni (EU) 2016/425 sayılı Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliğine göre,
zararlı gürültü artık geri dönüşü olmayan bir sağlık riski olarak kabul edilmektedir.
Nisan 2018 itibariyle, işitme koruması Kategori II'den Kategori III risk türlerine göre yeniden
sınıflandırılmıştır, bu da koruyucu ekipmanın uygunluk ve sertifikasyon için daha katı testlerden
geçmesi gerektiği anlamına gelir.

BU NE ANLAMA GELİYOR?
Yeni KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425, gürültüye bağlı işitme kaybının (NIHL) sağlığa geri
dönüşü olmayan bir hasarla ciddi bir tehdit olduğunu kabul etmektedir.
Onarılamaz ve geri döndürülemez olmasına rağmen, güvenilir bir tedarikçiden uygun
işitme koruması temin edilerek kolayca önlenebilir.
İthalatçılar ve distribütörlerin piyasada sadece yeni KKD Yönetmeliğine uyan KKD'lerin
bulunduğunu garanti etmeleri gerekmektedir.

KKD Yönetmeliği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen Honeywell temsilciniz ile
iletişime geçin veya yeni KKD Yönetmeliğini anlamanıza ve hazırlanmanıza yardımcı olacak
daha faydalı araçlar indirebileceğiniz www.honeywellsafety.com web sitemizi ziyaret edin.

www.honeywellsafety.com
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İşitme Koruması
İŞİTME KAYBI ÖNLEME
Etkili işitme koruması sadece en yüksek hafifletme değerini sunan bir ürün değil, aynı zamanda çevresindeki her
çalışan için de en iyi korumayı sağlayan bir üründür. Gürültü ile ilişkili işitme kaybını azaltmak ve böylece güvenliği
arttırmakla ilgilidir.
Howard Leight, İSG yöneticilerinin iyi bir işitme kaybı önleme programının zorluklarını karşılamasına yardımcı olur:
• Maliyetleri/şikayetleri azaltma
• “Risk altındaki” çalışanların izlenmesi
• En uygun ürünü/ürünleri seçme
• Her çalışan için en iyi korumayı sağlama
• Koruma ve iletişim arasında iyi bir denge
• Eğitim
Howard Leight, günlük işitme kaybı önleme çabalarınızda sizi destekleyecek eğitim materyalleri sunmaktadır. Gürültüye
bağlı işitme kaybı ve gürültülü ortamlarda KKD kullanımı ile ilgili çeşitli riskler hakkında çalışanlarınız arasında
farkındalığı artırmak için lütfen bu materyalleri bizden isteyin.

UYGUN KULAK TIKACININ SEÇİLMESİ
Uygunluk testi, çalışanın uygun olabilen çeşitli işitme koruyucularını denemesine olanak verir. Genellikle çalışanın ilk
kulak tıkacı seçimi en iyi seçimi değildir. Birebir eğitimde faydalı olduğu kanıtlanan bazı seçim önerileri şöyledir.
GENEL KULAK TIKACI ŞEKİLLERİ
Beden: Farklı bir bedenin faydalı olup olmayacağının belirlenmesi
için kulak kanalı boşluğuna bakılmalıdır. Kadınların kulak kanalları
daha küçüktür.
Şekil: Kulak kanalı boşlukları yuvarlak, oval veya yarık görünebilir. Köpük
kulak tıkaçları genellikle kulak kanalında oval veya yarığı doldurur.

TEK KULLANIMLIK

Yerleştirme kolaylığı: Saplı bir kulak tıkacı kullanımı bazı çalışanların
yerleştirmesi açısından daha kolay olabilir.
MAX®

FirmFit™

Bilsom 303/304®L

Bilsom 303/304®S

Max Lite®

Laser Lite®

Laser Trak® Detectable

SmartFit®

Fusion®

Clarity® 656

Airsoft®

Fusion® Small

Clarity® Small

BÜYÜK
KÖPÜK

KÜÇÜK

ÇOKLU KULLANIM

BÜYÜK
YENİDEN
KULLANILABİLİR

KÜÇÜK
YENİDEN
KULLANILABİLİR
Trust Fit™
YENİDEN
KULLANILABİLİR
PUSH-IN KÖPÜK
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SmartFit® Detectable

Fusion® Detectable

Quiet®

İşitme Koruması
İŞİTME KAYBI ÖNLEME
FIX-A-FIT
Alt korumaya değinilmesi
Kulağa kulak tıkacı takılması yeterli korumayı
garanti etmez. Takma testi genellikle basit
adımlarla düzeltilebilecek zayıf koruma düzeylerini
ortaya çıkarır.

Rahatsızlığın ortadan kaldırılması
Rahatsız bir kulak tıkacı potansiyel olarak aşınma
süresini azaltır ve bu, genellikle uygunsuz
takılmanın veya yanlış boyutlandırmanın bir
belirtisidir. Çalışma süreniz boyunca yeterli koruma
sağlayacak ve sizin açınızdan en iyi ve uygun
kulak tıkacı tarzını ve boyutunu incelemeye zaman
harcayabilirsiniz.

Gizli kaçağın onarılması
Gizli kaçak koruma düzeylerini önemli ölçüde
azaltabilir. Kulak tıkacı doğru yerleştirilmiş
görülebilir ancak uygun olmayan boyutlandırma
ve seçim hatta kulak tıkacındaki bir katlanma
bile hemen görünür olmayan akustik bir kaçağa
neden olabilir.

Çok fazla kulak tıkacı gösterimi
Gürültüyü etkili şekilde bloke etmek için hemen
hemen tüm kulak tıkaçlarının kulak kanalının içinde
olması gerekir. Kulak tıkacının kulak kanalının çok
fazla dışına çıkması, gürültüyü yeterli şekilde bloke
edemeyecek kadar derine yerleştirmeyip yüzeysel
yerleştirmenin bir belirtisidir.

KULAK TIKAÇLARINI GEREĞİ GİBİ YERLEŞTİRME YÖNTEMİ

Adım 1

SARIN: Sarılan köpük kulak tıkaçlarına yönelik olarak kıvrılmaları önlemek için köpüğü nazikçe sarmaya başlayın.
Ardından silindiri mümkün olduğu kadar küçük ve dayanıklı hale getirmek için nazikçe sarın. Kulak tıkacının
yerleştirilmeden önce genişlememesi için derhal bir sonraki aşamaya geçin.

Adım 2

ÇEKİN: Başınızın üzerinden erişerek dış kulaktan çekip ÇIKARIN (veya bazı insanlar için YUKARI veya GERİ). Birinin
kulak kanalını daha iyi oturması için hangi çekme yönünün en etkili olduğu konusunda gözlemlemesini ve size geri
bildirimde bulunmasını sağlayın.

Adım 3

TAKIN: Kulak tıkacını, kulak kanalındaki kıvrımın etrafından dolaşacak uzaklıkta yerleştirin. Bu genellikle hassasiyet
hissi verir (ağrılı değildir) veya öksürük refleksini tetikleyebilir. Bu normaldir. Kulak tıkacı tamamen takıldıktan sonra
kulağınızı bırakın.

www.honeywellsafety.com
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İşitme Koruması
İŞİTME KAYBI ÖNLEME

VERIPRO®
İşitme Kaybını Önleme konusunda kişisel bir yaklaşım
VeriPRO, çalışanlarınızın işitme koruması hakkında net ve doğru
bir fikir edinmenizi kolaylaştırır. Optimal koruma alıp almadıklarını,
kulaklık tıkaçlarının nasıl takılacağına dair ek eğitime ihtiyaç
duyup duymadıklarını veya farklı bir model denemeleri gerekip
gerekmediğini öğrenin. VeriPRO, çalışanlarınızın kulak tıkaçlarından
aldığı Kişisel Atenüasyon Derecelendirmesini (PAR) hesaplamak için
kullanıcı dostu bir formatta gelişmiş yazılımlar kullanır.
VeriPRO, kulak tıkacı etkinliğinin kesin ve gerçek zamanlı bir
görüntüsünü sunar ve çalışana:
•

Mümkün olan en iyi korumanın sağlanıp sağlanmadığını

•

Ek eğitime ihtiyaç duyup duymadığını

•

Farklı bir kulak tıkacı denemenin gerekip gerekmediğini
(şekil, boyut vb.) belirleyebilir

•

Kişisel atenüasyonu ölçmek için eşsiz bir araç

•

Çalışanlarınızın kulak tıkaçlarını doğru şekilde nasıl takacaklarını
bilip bilmediğini izlemenizi ve belgelemenizi sağlar

•

Tüm kulak tıkaçlarıyla çalışır

VeriPRO ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin.
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REF.

AÇIKLAMA

1018064

Komple VeriPRO ünitesi

İşitme Koruması
KULAK TIKAÇLARI > TEK KULLANIM

Tek kullanımlık kulak tıkaçları yüksek derecede konfor, sık değişiklikler gerektiren ve hijyen koşullarının yeniden kullanımı
engellediği çalışma şartlarına yönelik ekonomik ve ideal bir çözümdür. Tek kullanımlık kablosuz kulak tıkaçlarının tamamı
200 çift içeren kutularda veya 2000 çift içeren kılıflarda temin edilir. Tek kullanımlık kablolu kulak tıkaçlarının tamamı
100 çift içeren kutularda veya 1000 çift içeren kılıflarda temin edilir (Bilsom 304 dışında).
BILSOM®

SNR 33

Kişisel konfor ve performans sağlar.
• Yerleştirme kolaylığı sağlayan konik tasarım.
• Leight Stripe™ formülü: kulağınızda yumuşak bir his uyandıran
kaliteli sarı ve beyaz poliüretan köpük.
• Kolay yuvarlanır ve doğru yerleştirilir: Kulak kanalından çıkma
eğilimine karşı dayanıklıdır. Uzun süreli konfor için daha az
genleşme basıncı.
• Pürüzsüz, kirlenmeye dayanıklı kaplama kulak tıkaçlarında kir
birikimini engeller.
• Mükemmel konforda yerleşimi temin etmek için iki
ebatta mevcuttur.
REF.

AÇIKLAMA

AMBALAJ

1006186

Howard Leight 303L yedek

200 çiftli kutularda

1005073

Howard Leight 303L kılıf

200 çiftli 10 kutu

1006187

Howard Leight 303S yedek

200 çiftli kutularda

1000106

Howard Leight 304L kablolu

100 ayrı torba

1000107

Howard Leight 304S kablolu

100 ayrı torba

www.honeywellsafety.com
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İşitme Koruması
KULAK TIKAÇLARI > TEK KULLANIM
LASER LITE®

SNR 35

Renkli koruma.
• Parlak renkler Laser Lite'ı görünür ve çekici hale getirir.
• Köpük, hemen her kulağın şeklini alacak şekilde yayılır.
• Kolay takma ve çıkarma için konturlu T şekli.
REF.

AÇIKLAMA

AMBALAJ

3301105

Laser Lite kablolar

200 çiftli kutularda

3301271

Laser Lite yedek

LS400

1013047

Laser Lite yedek

LS400

3301106

Laser Lite kablolu

100 çiftli kutularda

MAX®

SNR 37

Yüksek SNR zayıflatma endeksi ve optimum konfor.
• Dünyada en yaygın kullanılan poliüretan köpük kulak tıkacıdır.
• Kulaklığın kolay yerleştirilmesini ve daha iyi takılmasını sağlayan
geliştirilmiş şekil.
• Maksimum kulak içi konfor için çan şekli.
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REF.

AÇIKLAMA

AMBALAJ

3301165

Maksimum yedek

LS500

3301161

Maksimum kordonsuz tıkaç

200 çiftli kutularda

1013046

Maksimum yedek

LS400

www.honeywellsafety.com

İşitme Koruması
KULAK TIKAÇLARI > TEK KULLANIM
FUSION®

SNR 28

Tam koruma, olağanüstü konfor ve mükemmel uyum.
• Kolay yerleştirmeye yönelik merkezi FlexiFirm sap.
• Üstün konfor ve yerleşim için SoftFlange.
• Benzersiz sökülebilir kablo sistemi.
• HearPack saklama kutusu.
REF.

AÇIKLAMA

AMBALAJ

1011282

Fusion Mavi kablolu, standart ölçü

50 çiftli kutu, 500 çiftli kılıf

SMARTFIT®

SNR 30

Uygunluk devrimi.
• CMT teknolojisi: kulak kanalının şekline uyum sağlamak için vücut
sıcaklığından faydalanan genleşebilir materyaldir.
• Mükemmel konfor ve kişiye özel uygunluk.
• Basitleştirilmiş envanter kontrolü - tek bir ürün hemen hemen her
kullanıcıya uyar.
• Benzersiz sökülebilir kablo sistemi.
• HearPack saklama kutusu.
REF.

AÇIKLAMA

AMBALAJ

1011239

SmartFit kablolu

50 çiftli kutu, 500 çiftli kılıf

www.honeywellsafety.com
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İşitme Koruması
KULAK TIKAÇLARI > DETECTABLE
Tüm algılanabilir kulak tıkaçlarımız yüksek görünürlük ve algılanabilirlik
için tasarlanmıştır. İki versiyonda mevcuttur: tek kullanımlık veya
yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları. Yabancı cisimlerden ötürü
kirlenmenin kabul edilemez olduğu çalışma ortamları için özel
olarak tasarlanmıştır.

SMARTFIT® DETECTABLE

SNR 30

Uzun süreli konfor sağlayan algılanabilir kulak tıkaçları.
• Üstün konfor ve kişiye özel uygunluk sağlar.
• Basitleştirilmiş envanter yönetimi - tek bir ürün hemen hemen her
kullanıcıya uyar.
• Çoklu kullanım
REF.

AÇIKLAMA

AMBALAJ

1012522

Kablolu

50 çiftli kutu, 500 çiftli kılıf

LASER TRAK®

SNR 35

Sınıfının en yüksek zayıflama oranı.
• Köpük hemen her kulağa uyacak şekilde genişler.
• Tek kullanımlık
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REF.

AÇIKLAMA

AMBALAJ

3301167

Kablolu

100 çiftli kutu, 1000 çiftli kılıf
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İşitme Koruması
KULAK TIKACI DAĞITICISI
Zaman ve mekandan tasarruf edin ve atığı azaltın. Kulak tıkaçlarının
kullanımından bağımsız olarak, dağıtıcılar kulak koruma konusunda
ekonomik, hijyenik ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.

HL400® KULAK TIKACI DAĞITICISI

NEW

İşitme Korumasında Tercihiniz
İki dağıtıcı da ihtiyaca göre mevcuttur:
HL400 hafif model, HL400F ise çerçeveli modeldir.
• Modern, hafif ve dayanıklı plastik tasarım
• Kurulumu kolay - montaj gerektirmez
• Duvara, masa üstüne monte edilebilir veya serbest durabilir
• Kolay montaj
• Evrensel duvara monteli: sistem (delikler) halihazırda piyasada
bulunan diğer birçok dağıtıcıya uyar
• 180° erişime sahip kolay çevirmeli düğme
• Toplama havzası kulak tıkaçlarının yere düşmesini engeller
• Kap, 400 çift Howard Leight tek kullanımlık kulak tıkacı muhafaza
eder: Bilsom 303, MAX, MAXLite, Laser Lite, Firm Fit ve Multi Max
• Kap, üfleme yoluyla kalıplanmış 7. seviye polikarbonat olup, geri
dönüştürülebilirdir
• Dağıtıcı, yeni ön doldurulmuş kutu yerleştirilerek veya boş kutunun
tekrar kullanılıp, üstten fermuarlı çanta kullanılarak kulak tıkaçlarıyla
doldurulmasıyla kolayca yeniden doldurulabilir
KUTU VE 400 ÇİFT KULAK TIKACI İÇEREN HL400-F
STOK TAKİP KODU
50129760-001
50129761-001
50129762-001
50129763-001
50129764-001
50129766-001

AÇIKLAMA
HL400-F 400 çiftli çerçeveli
dağıtıcı Bilsom 303L
HL400-F 400 çiftli çerçeveli
dağıtıcı Bilsom 303S
HL400-F 400 çiftli Çerçeveli
dağıtıcı Laser Lite
HL400-F 400 çiftli Çerçeveli
dağıtıcı Max
HL400-F 400 çiftli Çerçeveli
dağıtıcı Max Lite
HL400-F 400 çiftli Çerçeveli
dağıtıcı FirmFit

SNR SELLING UNITS
33

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

33

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

35

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

37

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

34

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

37

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

HL400F Full Frame
Robust design
for high traffic

HL400 Lite Frame
Lighter design
for smaller spaces

KUTU VE 400 ÇİFT KULAK TIKACI İÇEREN HL400 LITE
STOK TAKİP KODU
50129767-001
50129768-001
50129769-001
50129770-001
50129771-001
50129773-001

AÇIKLAMA
HL400 Lite 400 çiftli
dağıtıcı Bilsom 303L
HL400 Lite 400 çiftli
dağıtıcı Bilsom 303S
HL400 Lite 400 çiftli
dağıtıcı Laser Lite
HL400 Lite 400 çiftli
dağıtıcı Max
HL400 Lite 400 çiftli
dağıtıcı Max Lite
HL400 Lite 400 çiftli
dağıtıcı FirmFit

SNR SATIŞTAKİ ÜNİTELER
33

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

33

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

35

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

37

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

34

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

37

Kılıf başına 1 dağıtıcı ve 1 kap

www.honeywellsafety.com
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İşitme Koruması
BANTLI KULAK TIKAÇLARI
Kapsüllerin bırakıldığında kirli veya kontamine yüzeylere temas
etmesini önleyen patentli bir bant tasarımı da dahil olmak üzere bir
dizi yüksek performanslı özellik sunuyoruz. Bu bantlı kulak tıkaçlarının
özellikle yöneticiler için ve kesintili gürültüye maruz kalan ortamlarda
kullanılması önerilir.

PERCAP®

SNR 24

Rahat, hafif ve esnek bantlı kulak tıkaçları.
• Süper yumuşak, hafif yarı-işitsel kapsüller benzersiz konfor
için kulak kanalının dışında kalır.
• Çoklu pozisyonlar: baş üstü, çene altı veya boyun
arkasından takılabilme.
• Ceplerde kolay saklama için kompakt, katlanabilir tasarım.
• Kesintili gürültüye maruz kalan kullanıcılar için idealdir.
• Hafif, sadece 10 gram.

14

REF.

AÇIKLAMA

AMBALAJ

1005952

Bilsom PerCap

10 çiftli kutular

www.honeywellsafety.com

İşitme Koruması
AKTİF KULAKLIKLAR
SYNC®– MÜZİĞİNİZİ EKSİKSİZ EMNİYET İÇERİSİNDE DİNLEYİN.
Çoğu radyo kulaklığı, bir miktar işitme koruması sağlar, ancak genellikle atenüasyon için ses kalitesini feda eder. Bu
yüzden aktif yaşam tarzları için en yeni nesil pasif kulaklıklar olan Sync'i yarattık. Bu stereo radyo kulaklıkları işitme
yetinizi korur, yüksek kaliteli ses sunar ve radyo ve kişisel ses cihazlarını işte ve evde güvenle dinlemenizi sağlar.
Tüm Sync kulaklıklar, kulaklık ucu boyutunu veya ağırlığını artırmadan tüm frekanslarda optimum atenüasyon sağlayan
patentli Hava Akışı Kontrol teknolojisine sahiptir.

SYNC® WIRELESS

SNR 32

Kablosuz olarak bağlanın, çağrıları yanıtlayın ve cep telefonunuzdan
bilgi akışı sağlayın.
• Herhangi bir Bluetooth® cihazına düğmeyle kolay bağlantı.
• Yüksek gürültülü ortamlarda ses netliği için rüzgar hortumlu sağlam
boom mikrofon.
• Akış sırasında 16 saatten fazla pil ömrüne sahip Lityum İyon pil.
• Ses seviyesi kontrol düğmeleri ve yanıp sönen renkli ışıklar görsel
olarak farklı ayarları gösterir.
• Yüksek pasif atenüasyon SNR 32.
• Pil değişimi gerekmez; USB kablosu ve duvar şarj cihazı içerir.
REF.

AÇIKLAMA

AMBALAJ

1034510

Sync Wireless

her biri 1-kutulu, koli başına 5 kutulu

www.honeywellsafety.com
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İşitme Koruması
AKTİF KULAKLIKLAR
SYNC® WIRELESS WIRELESS ELECTRO & IMPACT

SNR 30

Kablosuz bağlantı kurun ve yüksek gürültülü ortamlarda doğal biçimde
iletişim kurun
• Bluetooth teknolojisi, kullanıcının kablo zahmetinden kaçınarak, çağrıları
cevaplamak veya müzik dinlemek için mobil bir cihaza kablosuz olarak
bağlanmasını sağlar (SW 4.0 uyumludur)
• Düşük güç tüketimi
• Desteklenen Bluetooth profilleri: Eller Serbest Profili, Kulaklık Profili,
Gelişmiş Dağıtım Profili ve Ses Video Uzaktan Kumanda Profili
• Geniş Bantlı Konuşma, HD ses olarak da bilinir.
• Sesle arama işlevi ((SIRI veya Google Voice)
• Dahili mikrofonlarla duyma işlevi, kullanıcının çevredeki seslerden
haberdar olmasını ve bir izolasyon hissinden kaçınmasını sağlar.
• Baret versiyonu En çok satan 6 baret modeliyle uyumludur.
• Kullanılmadığı zaman ağzın ön kısmından çıkarabilen esnek boom
mikrofon ve daha fazla dayanıklılık için Kevlar takviyeli kablo
• Pil göstergesi LED'i ile uzun pil ömrü (2AA)
• Sync Wireless Electro, 10 istasyon hafızalı ön ayarlı Dijital FM radyo
işlevine sahiptir
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REF.

AÇIKLAMA

KONFİGÜRASYON/AMBALAJ

1034321-0

Sync Wireless Impact - Kafa Bandı Sürümü

1 adet - Kutulu/Kılıf başına 6 Kutu

1034323-0

Sync Wireless Impact H - Baret Sürümü

1 adet - Kutulu/Kılıf başına 6 Kutu

1035341

Sync Wireless Electro - Kafa bandı sürümü

1 adet - Kutulu/Kılıf başına 5 Kutu

1035342

Sync Wireless Electro - Baret sürümü

1 adet - Kutulu/Kılıf başına 5 Kutu

www.honeywellsafety.com

Sync Wireless
Electro, 10 istasyon hafızalı
ön ayarlı Dijital FM radyo
işlevine sahiptir

İşitme Koruması
GÜRÜLTÜ ENGELLEYİCİ KULAKLIK

HONEYWELL VERISHIELD 100 SERİSİ
İşitme koruyucu ekipmanlar sadece kullanıldıklarında etkilidir, bu nedenle uzun kullanım süreleri için rahatlık gereklidir.
Honeywell VeriShield™ 100 Serisi Pasif Kulaklıklar, kulak çevresine tam olarak oturacak ve çok çeşitli kafa boyutlarına
rahatça yerleşecek şekilde tasarlanmış yastıklı kafa bandı ve hassas mikro ayarları bulunan çelik telli bir yapıya sahiptir.
Geniş uç açıklıkları daha büyük kulakları ve işitme cihazlarını barındırır ve hafızalı köpüklü kulak yastıkları sıkışma basıncını
azaltır. Stil ve atenüasyon seviyelerinin seçimi, uygun koruma ve konfor seviyesi için mükemmel kulaklıkları bulmayı
kolaylaştırır.
Baş Üstü, Baret ve Boyun Bandı tasarımları şeklinde temin edilen VeriShield 100 Serisi Pasif Kulaklıkların kullanımı kolaydır
ve Honeywell baretler ve yüz siperleri ile entegredir.
Optimum konforu güvenilir korumayla birleştiren VeriShield 100 Serisi, çalışanlara takmayı isteyecekleri kulaklıklar sağlar.

REF.

AÇIKLAMA

SNR

1035145-VS

VS110 VeriShield kulak tıkacı

SNR 27

1035105-VS

VS120 VeriShield kulak tıkacı

SNR 31

135109-VS

VS130 VeriShield kulak tıkacı

SNR 35

www.honeywellsafety.com
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İşitme Koruması
PASİF KULAKLIKLAR
CLARITY®
Howard Leight'ın Ses Yönetimi Teknolojisinin (SMT) kullanıldığı Clarity serisi kulaklıklar, ses ve sinyal frekanslarının
daha doğal bir şekilde duyulmasına izin verirken zararlı gürültüyü azaltarak çalışan güvenliğini de artırır.
İşyerinde gelişmiş iletişim için gelişmiş ses işleme teknolojisi.
• Gürültüyü engeller, ancak çevrenizdeki insanları, alarmları ve diğer uyarı sinyallerini duymanıza yardımcı olur.
• Kullanıcıyı ortamdan izole etmez, ancak özellikle hassas ortamlarda daha fazla güvenlik sunar.
• Dielektrik konstrüksiyon özellikle elektrik ortamları olmak üzere tüm çalışma alanlarına uygundur.
• Tüm kafa boyutları için eşit kafa bandı basıncı, uzun süreli kullanımda daha iyi konfor sağlar.
• Havalandırmalı iç kafa bandı, kafa üzerindeki basıncı en aza indirir ve sıcak/nemli iklimlerde daha fazla nefes
alabilirliği garanti eder.
• Deforme olmayan dış kafa bandı en zorlu işyerlerinde kaba muameleye dayanır.
• Hızlı tıklamayla yapılabilen yüksekliği ayarı takma sırasında sabit kalır.
• Geçmeli kulak yastıkları, değiştirmeyi hızlı ve kolay hale getirir.

CLARITY® KULAKLIK UÇLARI
• Kulaklık uçları kullanım sırasında yerine oturur ve kullanılmadığında
geri sallanır.
• Kulaklık uçları çok çeşitli baretlerde çalışır.
• 3711, 3712 ve 3721 adaptör çifti dahildir.
REF.

AÇIKLAMA

SNR

1011262

C1H

SNR 26

1011264

C3H

SNR 30

C3H SNR 30

C1H SNR 26

VIKING® ÇOK KONUMLU KULAK TIKACI
Ayarlanabilir kafa bandı.
• Ayarlanabilir kafa bandı kullanıcının pozisyonu seçmesine izin verir:
başın üstünde, boynun arkasında veya çenenin altında.
• Baretlere yerleştirilen kulak uçların alternatif: baretler, yüz siperleri,
solunum maskeleri ve diğer KKD'lerle uyumludur.
• Havalandırmalı iç kafa bandı kafa üzerindeki basıncı en aza indirir;
sıcak/nemli iklimlerde daha kolay nefes alır.
• Deforme olmayan dış kafa bandı en zorlu işyerlerinde kaba muameleye dayanır.
• Geçmeli kulak yastıkları, değiştirmeyi hızlı ve kolay hale getirir.

V1

SNR 30

• Daha iyi konumlandırma için elastik kafa bandı askısı.
• Tüm çalışma alanlarına uygun dielektrik yapı.
• Şimdi Hava Akışı Kontrol teknolojisi ile.
V3
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REF.

AÇIKLAMA

SNR

1010925

Viking V1

SNR 30

1011170

Viking V3

SNR 32

www.honeywellsafety.com

SNR 32
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