
Hallásvédelem
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Innovatív hallásvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet.
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen 
alkalmazkodik az emberi fej formájához, rendkívül könnyű és optimális hangvédelmet biztosít. A pántos füldugókat egysze-
rű használatuknak köszönhetően a viselőjük szívesen használja és megbízható hallásvédelmet nyújtanak minden helyzetben.

Kényelmes hallásvédelem hangelnyelők segítségével
A rendkívül könnyű uvex xact-band pántos fülvédők és az ergonomikus kialakítású 
füldugók maximális kényelmet biztosítanak. A beépített hangelnyelők hatékonyan 
csökkentik a háttérzajt, például a ruházattal való érintkezés zaját. A hüvelykujjnak 
kialakított mélyedések különösen egyszerűvé teszik a használatot.

uvex xact-band 
Cikkszám 2125.370
Kialakítás pántos
Szabvány EN 352-2
SNR 26 dB
Szín fekete, fehér
Kisker. egység 10

uvex i-gonomics

uvex xact-band
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súly 4,8
Könnyed viselet, kevesebb
terhelés

• Vizsgálati módszer: A fülvédők tömegének
mérése

• Vizsgálati eredmény: súly = 4,2 g  

4,33

klíma 3,3
Tiszta hang, érthetőbb beszéd,
jobb jelfelismerés  

• Vizsgálati módszer: Felerősített maradék
hangerő hangzása a hallójáratban 

• Vizsgálati eredmény: Behatolási mélység
a hallójáratban = 1,0 cm  

erő 4,9
Kényelmes viselet,
jó illeszkedéssel 

• Vizsgálati módszer: Nyomás
a hallójáratra (5 perc után)

• Vizsgálati eredmény: Erő = 0,1 N
A tehermentesítési indexet három indexérték
(IV) átlagából számítják ki: az erő, a súly és a
hőmérséklet és az értéke 0 (= rossz) és 5
(= kitűnő) között lehet.

Relief Index

0

30 g

5

3 g

0

3 cm

5

0 cm

0

4  N

5

0 N
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Hallásvédelem
Csupa fül, ha a biztonság a kérdés

A zaj által okozott halláskárosodás még mindig vezető helyet 
foglal el a foglalkoztatási kockázatok között. 
Általában fájdalom nélkül, fokozatosan és észrevétlenül tör-
ténik. Főként azért számít súlyos problémának, mert vissza-
fordíthatatlan folyamat. A hallásra leselkedő veszélyeket és 
a hallószervek védelmének fontosságát gyakran túl későn 
ismerik fel. 

Csak a halláskárosultak tudják igazán, mennyit ér a hallás, 
illetve hogy annak védelme kulcsfontosságú.

Mi a zaj?
A zajt alkotó túl erős hangok nemcsak a hallást rongálják, 
hanem elterelik a figyelmet és legyengíthetnek.

A folyamatos gyenge hangok, például az óra ketyegése 
vagy a csepegő csap, szintén befolyásolhatják a koncentrá-
lás szintjét. 

Milyen következményekkel jár a zaj?
Hallásunkat folyamatosan, szünet nélkül használjuk, nem 
tudjuk „kikapcsolni”. Mindennap, egész nap ki vagyunk téve 
a számtalan forrásból származó zajnak, így hallásunk állandó 
stressz alatt áll.

Fülünk mindennapos igénybevétele a zaj által okozott visz-
szafordíthatatlan halláskárosodáshoz vezethet. De a zaj 
nemcsak a hallásunkat károsítja, az egész test számára 
stresszt okoz. A zaj ösztönösen zavar bennünket, ezért ne-
héz koncentráláshoz, gyomor-bélrendszeri betegségekhez, 
magas vérnyomáshoz és a szívinfarktus magas kockázatához 
vezethet.

Sugárhajtású repülőgépek

Körfűrészek

Fúrók
Fűnyírók

Szokásos szórakozás

Halk rádiós zene

Halk suttogás

Fájdalomküszöb

85 dB felett
heti 40 órán át
Halláskárosodás lehetséges.
A munkavállalóknak hallásvé-
delmi eszközöket kell viselniük 
(a zajra és rezgésre vonatkozó 
német munkavédelmi rendelet 
értelmében)
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Hallásvédelem
Csupa fül, ha a biztonság a kérdés

Vizsgálatok és szabványok
Az összes uvex hallásvédelmi eszköz megfelel a CE-szabványoknak és az EU 
jogszabályainak és az európai szabványoknak megfelelően tesztelték őket.

A folyamatos minőségbiztosítást az ISO�9001/1994 szavatolja. 

Az irányadó DIN EN szabványok a következők:

• EN 352: 1. rész Fültokok
• EN 352: 2. rész Füldugók
• EN 352: 3. rész Ipari védősisakra szerelt fültokok

Jelzések felismerése
Az egészség- és munkavédelmi szakember vagy külső szakképzett szolgáltató 
által elvégzett kockázatbecslés eredménye alapján határozzák meg az adott 
munkaterületeken alkalmazandó hallásvédelmi eszközök típusát.

Az alábbi besorolások léteznek: 

S A hangjelzések hallhatók a vasúti munkák végzése során

V  A hangjelzések hallhatók a közúti forgalomban való gépjárművezetés során

W  Hallhatók az általános figyelmeztető jelzések, a tájékoztató műveleti 
 hangjelzések és a beszédhang 

E  Hallhatók a hangjelzések a szerelvényes mozdonyvezetők és a tolatómoz-
dony-vezetők számára vasúti munkavégzés során

Zajra és rezgésre vonatkozó munkavédelmi rendelet

2007. március 9-én lépett érvénybe

Munkavállalók tájékoztatása

Tájékoztatás és útmutatás

Általános munkaegészségügyi tanácsadás

Hallásvédelmi eszközök biztosítása

Munkaegészségügyi vizsgálatok 
biztosítása Munkaegészségügyi vizsgálatok szükségessége

Hallásvédelmi eszközök használata

Zajos területek megjelölése

Hallásvédelmi eszközökkel sem megengedett

Zajcsökkentési intézkedések

Hallásvédelem

Munkaegészségügyi vizsgálatok

További lépések

E1:   rendkívüli alkalmasság, halláskáro-
sult személyeknek ideális

E2: kiváló alkalmasság
E3: korlátozott alkalmasság
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Hallásvédelem
Nagyon fontos a megfelelő eszköz kiválasztása

Cél: zajszint – SNR-érték
A megfelelő hallásvédelmi eszköz kiválasztásának célja, hogy a viselőjét 
csak 70–80 dB-es zajszint érje. 

A túlságosan magas hallásvédelmi szint (túlvédelem) kommunikációs 
problémákhoz és annak veszélyéhez vezethet, hogy az eszköz viselője 
nem hallja meg a fontos üzeneteket, utasításokat vagy jelzéseket.

Példa: 

Zajszint 100 dB –  uvex xact-fit, SNR 26 dB = 74 dB

Milyen védelmi szintre van szükség? 
A szükséges védelmi szint meghatározásához először meg kell mérni a 
munkaterület zajszintjeit. Az egészség- és munkavédelmi szakembernek 
vagy külső szakképzett szolgáltatónak vizsgálatokat kell végeznie a 
 jóváhagyott vizsgálati berendezésekkel.

A folyamatos zajszintet, valamint szükség esetén a csúcskibocsátási 
zajszintet kell megmérni, lehetővé téve a zajprofil rögzítését. 

Utána az SNR-módszer segítségével kiválasztható a megfelelő hallásvé-
delmi eszköz. 

KÍNÁLAT

HASZNÁLAT 

HIGIÉNIA 

uvex egyszer használatos 
hallásvédő dugók

Kiemelkedő biztonság egyszeri haszná-
latra: az uvex egyszer használatos 
 hallásvédő dugók hosszabb használat 
esetén is kitűnő kényelmet biztosítanak.

uvex többször használatos
füldugók

Mindig elérhető és egyszerűen tisztítható: 
a higiénikus tárolódobozban tartott uvex 
többször használatos füldugó megbízható 
társ a mindennapi munkavégzés során.

Az optimális hallásvédelem érdekében az uvex egyszer használatos füldugókat megfelelően kell használni.

Piszkos munkahelyi környezetekben az apró részecskék könnyen hozzátapadhatnak az anyagok felületéhez és apró sérüléseket okozhatnak 
a fülben.

Kicsit sodorja össze az 
uvex egyszer használatos 
hallásvédő dugót.

A másik kezével nyúljon át 
a fején és óvatosan húzza 
felfelé a fülkagylót, ezzel 
 kiegyenesítve a hallójára-
tot. Ezzel jobb illeszkedést 
érhet el.

Minden használat után 
dobja el az uvex egyszer 
használatos füldugókat.

Óvatosan helyezze be a fü-
ldugót és tartsa a helyén, 
amíg meg nem duzzad. Ha 
elölről nem látható, akkor a 
megfelelő helyzetben van.

Fogja meg a többször 
használatos füldugót a fo-
góval és helyezze a zsinórt 
a nyakába.

Enyhe nyomással helyez-
ze be a füldugót a hallójá-
ratba.

Könnyen tisztíthatók uvex 
nedves tisztítókendővel. 

De enyhén szappanos 
 vízzel is tisztíthatja őket.

Szárítsa meg őket és ha 
nem használja, uvex 
 higiénikus dobozban 
 tárolja őket.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS

Az alkalmazásról szóló részletes videók bemutatják Önnek az 
uvex egyszer használatos hallásvédő dugók helyes használatát.

Egyszerűen olvassa be a QR-kódot egy okostelefon vagy 
 táblagép segítségével.
Az alábbi weboldalon is megtekintheti az alkalmazásról szóló 
videókat: uvex-safety.com/plugs

1 12 23
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Hallásvédelem
Különböző helyzetek, különböző fülek

Minden fül más
Minden hallójárat alakja és mérete más, 
ezért a füldugóknak megfelelően kell 
 illeszkedniük.
Ezért az uvex a hallásvédelmi eszközök 
széles választékát kínálja, amelyek külön-
böző alakú és méretű hallójáratokhoz 
 alkalmazhatók.

Hallásvédelem minden helyzethez 
Az uvex hallásvédelmi eszközöknek számos típusa létezik, melyek különböző 
helyzetekhez alkalmasak. A magas zajszintű területeken való munkavégzés 
vagy áthaladás során mindenkinek a megfelelő hallásvédelmi szintre van 
szüksége.

Nagyon fontos, hogy megtalálja a helyes egyensúlyt a veszélyes zajok elleni 
szükséges hallásvédelem és a hallását és kommunikációját nem akadályozó 
védelem között.

Az alábbi ábra áttekintést nyújt arról, hogy az adott zajszinthez milyen uvex 
füldugót ajánlott használni.
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Hallásvédelem
Egyszer használatos füldugók

SNR: 26 dB H: 28 dB        M: 23 dB        L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 24 dB H: 26 dB        M: 20 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

Az uvex Decibel alkalmazással bármikor megtalálhatja 
az Önnek megfelelő hallásvédelmi eszközt. Ingyenesen 
letölthető az iTunes Store-ból. 

 uvex xact-fit
• Az egyedi formájú, egyszer használatos füldugók megfelelően illeszkednek a hallójárat anatómiá-

jához
• A kúpos dugóforma természetes, nyomásmentes illeszkedést biztosít, maximális kényelemmel és 

védelmi szintekkel
• A bal és jobb oldali tartók leegyszerűsítik a beillesztést és mindig pontos illeszkedést biztosítanak
• A cserefüldugók a szabványos, falra szerelhető uvex adagolóegységgel egyszerűen adagolhatók
• A légmentesen lezárt PU-hab csökkenti a szennyeződés lehetőségét
• Az állítható, nyakba akasztható zsinór a viselők igénye szerint változtatható a fokozott biztonság 

érdekében

 uvex hi-com
• Alacsony, egyenletes csillapítást biztosít a kiváló beszéd- és hangfelismerés érdekében
• Két színben kapható
• A nagy felületi terület finomabb akusztikát biztosít és elnyeli a fül belsejében keletkező hango-

kat, amelyek akkor érzékelhetők, amikor a hallásvédelmi eszközt csendesebb területeken viselik

uvex xact-fit uvex xact-fit cserefüldugók
Cikkszám 2124.001 2112.124 2124.002
Kialakítás többször használatos szárral többször használatos szárral cserefüldugók
Szabvány EN 352-2 EN 352-2

további követelmény: W további követelmény: W
S/N 26 dB 26 dB
Szín lime lime lime
Méret M M M
Kiszerelés 50 pár, kisker. minidoboz, 1 pár zsinórral és 250 pár, 

minidobozban párosával szárral, 2 pár cserefüldugó 5 pár, minidobozba csomagolva

uvex hi-com
Cikkszám 2112.100 2112.101 2112.120 2112.106
Kialakítás zsinór nélküli zsinóros zsinór nélküli zsinór nélküli
Szabvány EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

további követelmény: W további követelmény: W további követelmény: W további követelmény: W
SNR 24 dB 24 dB 24 dB 24 dB
Szín lime lime lime bézs
Méret M M M M
Kiszerelés 200 pár, 100 pár, kisker. minidoboz, 6 pár 200 pár, 

páronként csomagolva páronként csomagolva páronként csomagolva

2124.002

2124.001
2112.124

2112.101

2112.100
2112.120

2112.106
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Hallásvédelem
Egyszer használatos füldugók

SNR: 33 dB H: 33 dB        M: 30 dB        L: 29 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3
SD dB 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9
APV dB 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

SNR: 37 dB H: 36 dB        M: 34 dB        L: 34 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 36 dB H: 34 dB        M: 33 dB        L: 32 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 32,7 34,8 36,8 38,9 36,9 36,2 44,0 41,5
SD dB 4,6 4,4 5,6 5,2 4,7 3,7 4,0 5,0
APV dB 28,1 30,4 31,2 33,7 32,2 32,5 40,0 36,5

 uvex com4-fit
• Kisméretű, ergonomikus kialakítású, egyszer használatos füldugó
• Szűk és kisebb méretű hallójáratok esetén tökéletes
• Magas zajszintű környezetekben való használatra alkalmas
• A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a nyomást a hallójárat falán és megkönnyíti a 

higiénikus eltávolítást 
• Huzamosabb ideig tartó viselés esetén is nagyon kényelmes

 uvex x-fit
• A kúpos dugóforma természetes, nyomásmentes illeszkedést biztosít, maximális kényelemmel 

és védelmi szintekkel
• Magas zajszintű környezetekben való használatra alkalmas
• A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a nyomást a hallójárat falán és megkönnyíti a 

higiénikus eltávolítást 

 uvex xtra-fit
• Nagyobb hallójáratokhoz, ideális egyszer használatos füldugó
• Alkalmazkodik a hallójárat formájához és méretéhez, így tökéletesen illeszkedik és megfelelő 

védelmet ad
• Nagyon puha és kényelmes viselet

uvex com4-fit
Cikkszám 2112.004 2112.012 2112.121
Kialakítás zsinór nélküli zsinóros zsinór nélküli
Szabvány EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

további követelmény: S, V, W, E1 további követelmény: S, V, W, E1 további követelmény: S, V, W, E1
SNR 33 dB 33 dB 33 dB
Szín világos narancssárga világos narancssárga világos narancssárga
Méret S S S
Kiszerelés 200 pár, páronként csomagolva 100 pár, páronként csomagolva kisker. minidoboz, 6 pár

uvex x-fit
Cikkszám 2112.001 2112.010 2112.123
Kialakítás zsinór nélküli zsinóros zsinór nélküli
Szabvány EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 

további követelmény: S, V, W, E1 további követelmény: S, V, W, E1 további követelmény: S, V, W, E1
SNR 37 dB 37 dB 37 dB
Szín lime lime lime
Méret M M M
Kiszerelés 200 pár, páronként csomagolva 100 pár, páronként csomagolva kisker. minidoboz, 6 pár

uvex xtra-fit
Cikkszám 2112.060 2112.122
Kialakítás zsinór nélküli zsinór nélküli
Szabvány EN 352-2 EN 352-2

további követelmény: S, V, W, E1 további követelmény: S, V, W, E1
SNR 36 dB 36 dB
Szín narancssárga narancssárga
Méret L L
Kiszerelés 200 pár, páronként csomagolva kisker. minidoboz, 6 pár

2112.001
2112.123

2112.010

2112.004
2112.121

2112.012

2112.060
2112.122
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Hallásvédelem
Egyszer használatos füldugók · Füldugó-adagoló · Újratöltődobozok

uvex „one2click” adagoló
• Egyszerűen használható, masszív, falra 

 szerelhető adagoló
• A füldugó egy kattintással a kezében van
• A gyűjtőtálca megakadályozza, hogy a 

 füldugó leessen
• Az összes uvex egyszer használatos füldugó-

hoz használható
• Az átlátszó kialakításnak köszönhetően 

 könnyen látható, mikor kell újratölteni

 

Falra szerelhető adagoló 
•  Plexiből készült, falra szerelhető adagoló a 

következő hallásvédelmi eszközökhöz: 
uvex x-fit (2112.001, 2112.010, 2112.011), 
uvex com4-fit (2112.004, 2112.012), 
uvex one-fit (2112.045), 
uvex xtra-fit (2112.060), 
uvex hi-com (2112.100, 2112.101, 2112.106, 
2112.114)

uvex „one2click” adagoló – újratöltődobozok 

uvex „one2click” adagoló
Cikkszám 2112.000
Szín átlátszó, szürke, égszínkék
Kiszerelés 1 egység

Füldugók nélkül.

uvex x-fit uvex com4-fit uvex xact-fit
Cikkszám 2112.022 2112.023 2124.003
Kialakítás zsinór nélküli zsinór nélküli cserefüldugók
Szabvány EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

további követelmény: S, V, W, E további követelmény: S, V, W, E további követelmény: W
SNR 37 dB (lásd: 79. oldal) 33 dB (lásd: 79. oldal) 26 dB (lásd: 78. oldal)
Szín lime világos narancssárga lime
Méret M S M
Kiszerelés újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve újratöltődoboz, 400 pár, ömlesztve

uvex hi-com uvex hi-com uvex xtra-fit
Cikkszám 2112.118 2112.119 2112.061
Kialakítás zsinór nélküli zsinór nélküli zsinór nélküli
Szabvány EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

további követelmény: W további követelmény: W további követelmény: S, V, W, E
SNR 24 dB (lásd: 78. oldal) 24 dB (lásd: 78. oldal) 36 dB (lásd: 79. oldal)
Szín lime bézs narancssárga
Méret M M L
Kiszerelés újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve újratöltődoboz, 250 pár, ömlesztve

Falra szerelhető adagoló
Cikkszám 2134.000
Szín átlátszó
Kiszerelés 1 egység

Füldugótároló doboz nélkül.

uvex füldugótároló doboz 
• Doboz a füldugók higiénikus tárolásához
• Kisméretű és szennyeződéstaszító kialakítás

uvex füldugótároló doboz
Cikkszám 2111.404
Kialakítás külön rendelhető, füldugók nélkül
Szín kék, átlátszó
Kiszerelés 50 darab

2111.404

2134.000
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Hallásvédelem
Többször használatos füldugók

SNR: 23 dB H: 24 dB        M: 20 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4
SD dB 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2
APV dB 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

SNR: 30 dB H: 31 dB        M: 27 dB        L: 26 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 33,8 29,2 32,7 30,0 36,0 34,3 41,0
SD dB 5,1 4,6 4,9 5,0 4,0 3,6 4,4
APV dB 28,7 24,5 27,8 25,0 32,0 30,6 36,6

SNR: 27 dB H: 27 dB        M: 24 dB        L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

 uvex whisper
• Könnyen tisztítható, zsinórral ellátott füldugó
• A sima, szennyeződéstaszító felület vízzel és szappannal könnyen 

 tisztítható
• Higiénikus tárolódoboz a füldugóknak
• A zsinórnak köszönhetően a füldugók folyamatosan elérhetők, 

 zajmentes helyeken kényelmesen hordhatók a nyakban
 

 uvex whisper +
• Könnyen tisztítható, többször használatos, zsinóros füldugó
• A sima, szennyeződéstaszító felület vízzel és szappannal könnyen 

 tisztítható
• Higiénikus tárolódoboz a füldugóknak
• A zsinórnak köszönhetően a füldugók folyamatosan elérhetők, 

 zajmentes helyeken kényelmesen hordhatók a nyakban

 uvex whisper supreme
• Könnyen tisztítható, többször használatos, zsinóros füldugó
• A sima, szennyeződéstaszító felület vízzel és szappannal könnyen 

 tisztítható
• Higiénikus tárolódoboz a füldugóknak
• A zsinórnak köszönhetően a füldugók folyamatosan elérhetők, 

 zajmentes helyeken kényelmesen hordhatók a nyakban

uvex whisper
Cikkszám 2111.201 2111.237
Kialakítás zsinóros zsinóros, tárolódobozzal
Szabvány EN 352-2 EN 352-2

további követelmény: S, W további követelmény: S, W
SNR 23 dB 23 dB
Szín narancssárga narancssárga
Méret M M
Kiszerelés 50 pár 50 pár

uvex whisper +
Cikkszám 2111.212 2111.238
Kialakítás zsinóros zsinóros, tárolódobozzal
Szabvány EN 352-2 EN 352-2

további követelmény: S, V, W, E1 további követelmény: S, V, W, E1
SNR 27 dB 27 dB
Szín lime lime
Méret M M
Kiszerelés 50 pár 50 pár

uvex whisper supreme
Cikkszám 2111.235
Kialakítás zsinóros, tárolódobozzal
Szabvány EN 352-2

további követelmény: W
SNR 30 dB
Szín sárga
Méret L
Kiszerelés 50 pár

2111.201

2111.237

2111.212
2111.238

2111.235
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 uvex hi-com detec
• A zsinórban lévő fémpor biztosítja 

a teljes detektálást a zsinór elsza-
kadása esetén is, a kék színnek 
köszönhetően könnyen felismer-
hető

• A dugók ovális széle alkalmazko-
dik a külső fül formájához, ezzel 
nyomásmentes, kényelmes vise-
letet biztosít

• Alacsony, egyenletes csillapítást 
biztosít lehetővé téve a kiváló 
 beszéd- és hangfelismerést

• A nagy felületi terület finomabb akusztikát 
biztosít és elnyeli a fül belsejében kelet-
kező hangokat, amelyek akkor  érzékelhetők, amikor a hallásvédelmi eszközt csendesebb területeken viselik

 uvex whisper+ detec
• Többször használatos, detektálható, 

 előformázott dugó
• Kék színű, fémrésszel ellátva a köny-

nyebb detektálhatóságért a termelési 
területeken

• A kúpos, sima felületű bordák illeszked-
nek a hallójárat természetes formájához, 
kényelmesek a bőrnek, csökkentik a hu-
zamosabb viselés során kialakult nyo-
mást és kitűnően elszigetelik a külső zajt

• Egyenletes csillapítás a kitűnő beszéd-
felismerésért

• Higiénikus tárolást biztosító dobozzal
• Szappannal és vízzel mosható, illetve 

 többszöri  felhasználáshoz tárolható

 uvex x-fit detec
• Kék színű, egyszer használatos füldugó, fém-

résszel ellátva a könnyű detektálhatóságért
• Magas zajszintű környezetekben való 

 használatra alkalmas
• A kúpos forma alkalmazkodik a hallójárat 

 formájához, így kényelmes és biztonságosan 
illeszkedik

• A szabadalmaztatott x-grip technológia 
 csökkenti a nyomást a hallójárat falán és 
 megkönnyíti a higiénikus eltávolítást 

• A légmentesen lezárt PU-hab csökkenti a 
szennyeződés lehetőségét

 uvex xact-fit detec
• Az anyagba integrált fémelemeknek 

 köszönhetően a füldugók és a zsinór 
 detektálhatók

• A kúpos dugóforma természetes, nyomás-
mentes illeszkedést biztosít, maximális 
 kényelemmel és védelmi szintekkel

• A bal és jobb oldali tartók leegyszerűsítik a 
beillesztést és mindig pontos illeszkedést 
 biztosítanak

• Az állítható, nyakba akasztható zsinór a 
 viselők igénye szerint változtatható

• A légmentesen lezárt PU-hab csökkenti a 
szennyeződés lehetőségét, fokozott  higiéniát 
nyújtva

• A cseretokok meghosszabbítják a termék 
élettartamát 

 

Hallásvédelem
Detektálható füldugók

SNR: 26 dB H: 28 dB        M: 23 dB        L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
SD dB 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
APV dB 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

SNR: 37 dB H: 36 dB        M: 34 dB        L: 34 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
SD dB 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
APV dB 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 27 dB H: 27 dB        M: 24 dB        L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
SD dB 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
APV dB 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

SNR: 24 dB H: 26 dB        M: 20 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
SD dB 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
APV dB 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

uvex xact-fit detec
Cikkszám 2124.011 2124.012 2124.013
Kialakítás többször használatos cserefüldugók, cserefüldugók, 

szárral, detektálható detektálható detektálható
Szabvány EN 352-2

további
követelmény: W

SNR 26 dB
Szín kék kék kék
Méret M M M
Kiszerelés 50 pár, páronként 250 pár, 5 páronként újratöltődoboz,

minidobozban minidobozban párosával 400 pár, ömlesztve

uvex x-fit detec
Cikkszám 2112.011
Kialakítás zsinóros
Szabvány EN 352-2   

további követelmény: S, V, W, E1
SNR 37 dB
Szín kék
Méret M
Kiszerelés 100 pár, páronként csomagolva

uvex whisper+ detec
Cikkszám 2111.239
Kialakítás zsinóros, tárolódobozzal, detektálható
Szabvány EN 352-2   

további követelmény: S, V, W, E1
SNR 27 dB
Szín kék
Méret M
Kiszerelés 50 pár

uvex hi-com detec
Cikkszám 2112.114
Kialakítás zsinóros, detektálható
Szabvány EN 352-2   

további követelmény: W
SNR 24 dB
Szín kék
Méret M
Kiszerelés 100 pár, páronként csomagolva

2124.011

2124.012
2124.013

2112.011

2111.239

2112.114
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Hallásvédelem
Pántos hallásvédők

SNR: 24 dB H: 27 dB        M: 19 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 23,7 22,0 21,6 19,0 23,8 31,9 39,6 39,6
SD dB 4,0 2,9 4,7 4,3 3,6 4,0 2,7 3,7
APV dB 19,7 19,1 16,9 14,7 20,2 27,9 36,9 35,9

SNR: 23 dB H: 26 dB        M: 18 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 24,2 23,8 20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4
SD dB 4,4 3,2 3,4 4,7 2,6 3,6 2,5 3,3
APV dB 19,7 20,6 17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1

SNR: 26 dB H: 29 dB        M: 22 dB        L: 21 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 21,5 23,3 24,7 25,3 27,1 33,0 37,3 38,5
SD dB 3,6 3,6 4,7 6,0 5,5 2,7 4,3 4,9
APV dB 17,9 19,7 20,0 19,3 21,5 30,3 33,0 33,6

 uvex x-cap
• Az ergonomikus kialakítású fülvédő optimálisan illeszkedik az áll előtt
• Az ergonomikus kialakítású füldugók kiemelkedően kényelmesek

 uvex x-fold
• Az ergonomikus kialakítású fülvédő optimálisan illeszkedik az áll előtt, 

ami megakadályozza az érintkezés során keletkezett zaj átvitelét
• Az ergonomikus kialakítású cserefüldugók optimális kényelmet biztosí-

tanak
• Az összehajtható, pántos fülvédők megkönnyítik a tárolást

 uvex xact-band
• Pántos fülvédő 
• A cserefüldugók a szabványos, falra szerelhető uvex adagolóegységgel 

egyszerűen adagolhatók
• Az ergonomikus kialakítású dugók tökéletes illeszkedést biztosítanak
• A hüvelykujjnak kialakított mélyedések a szárakon a gyors és egyszerű 

behelyezés érdekében
• A beépített hangelnyelők csökkentik a pánton keresztül történő zaját-

vitelt
• Rendkívül könnyű – mindössze 4 gramm

uvex x-cap
Cikkszám 2125.361 2125.351
Kialakítás pántos cserefüldugók
Szabvány EN 352-2 

további követelmény: W, E3
SNR 24 dB
Szín szürke, égszínkék, lime égszínkék, lime
Kiszerelés 15 db dobozonként 60 pár, 5 pár cipzáras PE-tasakba csomagolva

uvex x-fold
Cikkszám 2125.344 2125.351
Kialakítás összehajtható pánttal cserefüldugók
Szabvány EN 352-2 
SNR 23 dB
Szín szürke, égszínkék, lime égszínkék, lime
Kiszerelés 5 db dobozonként 60 pár, 5 pár cipzáras PE-tasakba csomagolva

uvex xact-band
Cikkszám 2125.362 2124.002 2124.003
Kialakítás pántos cserefüldugók cserefüldugók
Szabvány EN 352-2 
SNR 26 dB
Szín szürke, égszínkék, lime lime lime
Kiszerelés 10 egység 250 pár, 5 páronként 400 pár,

minidobozban párosával ömlesztve az
újratöltődobozban

2125.361

2125.344

2125.362
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uvex K series
Kiemelkedő védelem tökéletes kivitelben

Az új uvex K series fültokok megfelelő vé-
delmet és páratlan kényelmet biztosítanak.

Csekély tömeg
Érezhetően nagyobb kényelmet 
biztosít.

Színjelölés
A megfelelő hallásvédelmi eszköz 
 kiválasztását a közlekedési jelzőlámpa 
színeit alkalmazó rendszer segíti.

Párnázott fejpántok
az optimális kényelemért.

A puha felületű fülvédő párnák
tökéletesen illeszkednek a vise-
lőjük arcvonalához.

A fültokok széles választéka:
különböző zajszintű környezetek-
ben való használatra.
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Hallásvédelem
K series · Jellemzők

 

Állítható hossz
Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes 
 illeszkedésért és az optimális védelemért. 

Párnázott fejpánt
Párnázott fejpánt az optimális kényelemért 
 huzamosabb ideig tartó viselés esetén is. 

Memóriahab
A fültok extrapuha memóriahabos anyaga 
 garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó 
viselés esetén is.

Rendkívül könnyű
Huzamosabb ideig tartó viselés esetén is 
 kényelmes a csekély tömegnek köszönhetően.

Tanúsítvány
Az EN 352-1, az ausztrál AS/NZS és az ANSI 
szabványok szerint minősítve.

Tartalékpárnák
Cserélhető tartalékpárnák a hosszan tartó 
 kényelemért és a higiénikus használatért.

Kényelmes párnák 
Az öntapadós kényelmes párnák maximális 
 kényelmet biztosítanak magas hőmérsékletű 
környezetben is. 

Állítható hossz
Egyszerűen állítható hosszúság a testreszabott 
illeszkedésért és az optimális védelemért. 

Optimális illeszkedés
A fejpánt egyedi illeszkedést és testreszabott 
védelmet nyújt.

360°-ban elforgatható
A fültokok 360°-ban elforgathatók és így 
 bármilyen helyzetben viselhetők. A fejpántos 
fültokok hordhatók az áll alatt vagy a nyak 
 mögött is.

Dielektromos
Fémmentes fültokok elektromos feszültség 
környezetében történő munkavégzéshez.

Állítható hossz
Egyszerűen állítható hosszúság a testreszabott 
illeszkedésért és az optimális védelemért.

Pihenési helyzet
A 360°-os elforgatási lehetőségnek 
 köszönhetően a fültokok készenléti és pihenési 
helyzetből könnyen használatba vehetők. 

Kombináció sisakokkal és arcvédőkkel
A teljes fej optimális védelme érdekében az 
uvex fültokok kombinálhatók uvex védősisa-
kokkal.

uvex K series

Tartozékok

uvex K200

uvex K1H · uvex K2H
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 uvex K2
• Állítható hosszúságú fültokok
• Csekély tömeg, kisméretű tok
• Egyszerűen állítható hosszúság 

a tökéletes illeszkedésért
• Párnázott fejpánt az optimális 

kényelemért
•  A fültok extrapuha memóriahab 

anyaga garantálja a kényelmet, 
különösen huzamosabb  ideig 
tartó viselés esetén

 uvex K2 foldable
• Összehajtható fejpánttal ellátott 

fültokok
• Csekély tömeg, kisméretű tok
• A fültok extrapuha memóriahab 

anyaga garantálja a kényelmet 
huzamosabb ideig tartó  viselés 
esetén is

• Hi-viz kialakítás a viselő jobb 
 láthatóságáért

Hallásvédelem
Fültokok

SNR: 28 dB H: 35 dB        M: 24 dB        L: 17 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,6 16,3 25,4 34,5 37,7 39,9 41,7
SD dB 3,9 3,1 2,8 3,2 3,2 3,5 3,6
APV dB 13,7 13,2 22,6 31,3 34,4 36,4 38,1

SNR: 32 dB H: 37 dB        M: 29 dB        L: 21 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 21,0 20,7 29,8 38,6 39,0 43,8 42,8
SD dB 4,5 3,1 2,8 2,7 3,2 4,3 4,0
APV dB 16,5 17,7 27,0 35,8 35,8 39,4 38,7

SNR: 31 dB H: 35 dB        M: 29 dB        L: 21 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,2 20,5 30,5 39,5 35,3 36,3 39,7
SD dB 2,4 2,0 1,8 2,3 1,4 2,7 2,7
APV dB 13,8 18,5 28,6 37,2 33,9 33,6 37,1

 uvex K1
• Állítható hosszúságú fültokok
• Csekély tömeg, kisméretű tok
• Egyszerűen állítható hosszúság 

a tökéletes illeszkedésért
•  Puha felület és párnázott fejpánt 

az optimális kényelemért

uvex K2
Cikkszám 2600.002
Kialakítás állítható hosszúságú
Szabvány EN 352-1
SNR 32 dB
Szín fekete, sárga
Kiszerelés 1 egység

uvex K2 foldable
Cikkszám 2600.012
Kialakítás összehajtható fejpánttal
Szabvány EN 352-1
SNR 31 dB
Szín neonlime
Kiszerelés 1 egység

uvex K1
Cikkszám 2600.001
Kialakítás állítható hosszúságú
Szabvány EN 352-1
SNR 28 dB
Szín fekete, zöld
Kiszerelés 1 egység

2600.001

2600.002

2600.012
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 uvex K3
• Állítható hosszúságú fültokok
• Csekély tömeg, kisméretű tok
• Magasabb védelmi szintek a 

nagyfrekvenciájú tartományban 
• Egyszerűen állítható hosszúság 

a tökéletes illeszkedésért
• Párnázott fejpánt az optimális 

kényelemért
•  A fültok extrapuha memóriahab 

anyaga garantálja a kényelmet 
huzamosabb ideig tartó  viselés 
esetén is 

Hallásvédelem
Fültokok

SNR: 33 dB H: 36 dB        M: 30 dB        L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 19,2 21,7 32,4 39,4 37,3 39,1 40,7
SD dB 2,7 2,2 3,0 3,3 3,0 3,1 3,8
APV dB 16,5 19,5 29,4 36,1 34,3 36,0 36,9

uvex K3
Cikkszám 2600.003
Kialakítás állítható hosszúságú
Szabvány EN 352-1
SNR 33 dB
Szín fekete, piros
Kiszerelés 1 egység

 uvex K4
• Optimális védelem rendkívül 

 zajos környezetekben
• Könnyen állítható hossz és 

 optimalizált fejpántpárnázás a 
 kivételes kényelemért

• Hi-viz kialakítás a viselő jobb 
 láthatóságáért

• A fültok extrapuha memóriahab 
anyaga garantálja a kényelmet 
huzamosabb ideig tartó  viselés 
esetén is

SNR: 35 dB H: 38 dB        M: 33 dB        L: 24 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 20,2 24,6 35,5 41,5 38,4 42,1 45,0
SD dB 3,0 1,8 2,6 2,3 2,7 3,5 2,8
APV dB 17,2 22,8 32,9 39,2 35,7 38,6 42,2

uvex K4
Cikkszám 2600.004
Kialakítás állítható hosszúságú
Szabvány EN 352-1
SNR 35 dB
Szín neonlime
Kiszerelés 1 egység

2600.003

2600.004
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Hallásvédelem
Fültokok

 uvex K200
• Állítható hosszúságú dielektro-

mos fültokok
• Elektromos feszültség környeze-

tében történő munkavégzéshez
• Állítható hosszúság a tökéletes 

illeszkedésért és az optimális 
 védelemért

• Egyszerűen állítható hosszúság 
a testreszabott illeszkedésért

• A fültokok 360°-ban elforgatha-
tók és így bármilyen helyzetben 
viselhetők

SNR: 28 dB H: 33 dB        M: 25 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,4 18,4 25,7 33,0 35,9 39,4 41,9
SD dB 3,4 3,7 2,8 3,5 3,7 4,4 4,1
APV dB 13,0 14,6 23,0 29,5 32,2 35,0 37,8

uvex K200
Cikkszám 2600.200
Kialakítás 360°-os fejpánt-

igazítással
Szabvány EN 352-1
SNR 28 dB
Szín fekete, okkersárga
Kiszerelés 1 egység

 uvex K Junior
• Fültok gyermekeknek rövidebb 

fejpánttal
• Legfeljebb 145 mm fejszélesség-

hez, ami S/M méretnek felel meg
•  Párnázott fejpánt és puha párnák 

az optimális kényelemért

SNR: 29 dB H: 34 dB        M: 29 dB        L: 21 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 15,9 17,0 27,2 37,0 34,5 39,9 39,1
SD dB 3,6 2,4 2,7 3,3 3,3 3,1 3,6
APV dB 12,3 14,6 24,5 34,0 31,2 36,8 35,6

uvex K Junior
Cikkszám 2600.000
Kialakítás rövidebb fejpánttal
Szabvány EN 352-1
SNR 29 dB
Szín sárga
Kiszerelés 1 egység

2600.000

2600.200
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Hallásvédelem
Sisakra szerelhető fültokok

SNR: 27 dB H: 32 dB        M: 24 dB        L: 17 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 15,0 15,3 23,5 31,8 34,3 37,3 38,4
SD dB 2,8 2,0 2,3 3,0 2,7 3,5 3,3
APV dB 12,2 13,2 21,2 28,8 31,6 33,7 35,0

SNR: 30 dB H: 35 dB        M: 27 dB        L: 20 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 17,9 19,3 27,1 34,6 36,5 39,5 40,1
SD dB 2,8 2,4 3,0 3,1 2,8 2,7 3,5
APV dB 15,1 16,8 24,1 31,4 33,7 36,8 36,6

 uvex K1H
• Védősisakkal és arcvédővel ideálisan kombinálható fültokok
• A következő termékekkel kompatibilis:

uvex ipari védősisakok: uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos 
B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super 
boss (103. oldal), uvex visor 9790 (112. oldal)

• Az uvex pheos sisakrendszerrel nem kompatibilis
• Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért a sisakon
• A puha fülvédő párnák alkalmazkodnak a felülethez és a fejformához, 

hogy optimális kényelmet biztosítsanak
• 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe

 uvex K2H
• Védősisakkal és arcvédővel ideálisan kombinálható fültokok
• A következő termékekkel kompatibilis:

uvex ipari védősisakok: uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos 
B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super 
boss (103. oldal), uvex visor 9790 (112. oldal)

• Az uvex pheos sisakrendszerrel nem kompatibilis
• Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért a sisakon
• A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet 

 huzamosabb ideig tartó viselés esetén is
• 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe

uvex K1H
Cikkszám 2600.201
Kialakítás sisakra szerelhető fültokok
Szabvány EN 352-3
SNR 27 dB
Szín fekete, zöld
Kiszerelés 1 készlet

uvex K2H
Cikkszám 2600.202
Kialakítás sisakra szerelhető fültokok
Szabvány EN 352-3
SNR 30 dB
Szín fekete, sárga
Kiszerelés 1 készlet

2600.201

2600.202
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Hallásvédelem
uvex pheos sisakrendszer

Rugalmas, moduláris rendszerének köszönhetően 
 tökéletesen alkalmazkodik a követelményekhez.

Az új pheos sisakrendszer minden apró részletét alaposan 
átgondoltuk, hogy egy fejlett fejvédő megoldást hozzunk 
létre. A mágneszáras rendszer megkönnyíti az arcvédő és a 

fültokok csatlakoztatását a sisakhoz, míg az ergonomikus 
csuklórendszer rendkívül kényelmes viseletet biztosít hosz-
szabb időre is. 

Egykattintásos csatlakozó rendszer
Az egyedülálló mágneszáras rendszer lehetővé teszi az al-
katrészek könnyű csatlakoztatását – a fültokok felcsatolá-
sához vagy eltávolításához nem kell a sisakot levenni.

Extrapuha fültokok
A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a 
 kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is. Mágneszáras rendszer 

az arcvédőhöz és a 
 fültokokhoz
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Hallásvédelem
uvex pheos fültokok

 uvex pheos K2H
• Kézi sisakcsatolással kombinálható az uvex pheos sisakrendszerrel
• Kompatibilis az uvex pheos 9906 arcvédővel (cikkszám: 9906.002)
• A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet 

 huzamosabb ideig tartó viselés esetén is
• 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe

 uvex pheos K2H magnet
• Mágneses sisakcsatolással kombinálható az uvex pheos sisakrend-

szerrel
• Kompatibilis az uvex pheos 9906 arcvédővel (cikkszám: 9906.003)
• A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet hu-

zamosabb ideig tartó viselés esetén is
• 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe
• Kapható még: fültokadapter, amely lehetővé teszi a sisakra szerelhető 

fültok használatát az uvex pheos arcvédő nélkül (cikkszám: 9790.078, 
lásd: 111. oldal)

SNR: 29 dB              H: 33 dB        M: 26 dB        L: 19 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,0 17,9 25,7 34,3 35,0 35,1 37,1
SD dB 2,7 2,0 2,8 2,8 2,2 2,9 2,8
APV dB 13,3 15,9 22,9 31,6 32,8 32,2 34,2

SNR: 27 dB              H: 31 dB        M: 24 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MA dB 16,3 17,4 24,2 31,9 32,6 36,3 35,1
SD dB 3,1 3,2 2,4 2,4 3,2 3,3 3,7
APV dB 13,2 14,2 21,7 29,5 29,4 32,9 31,4

Kompatibilitás
A következő sisakokkal és arcvédőkkel kombinálható:

uvex pheos visor 9906.002
(110. oldal)

uvex pheos visor 
9906.003
(110. oldal)

Az uvex pheos B-S-WR (104. oldal) és az uvex 
 pheos alpine (106. oldal) védősisak kapható színei

Az uvex pheos B-S-WR (104. oldal) és az uvex 
 pheos alpine (106. oldal) védősisak kapható színei

uvex pheos K2H 
2600.204

uvex pheos K2H magnet 
2600.205

Nem kompatibilis az uvex pheos 
SLB 1 és SLB 2 arcvédőkkel!

uvex pheos K2H
Cikkszám 2600.204
Kialakítás sisakra szerelhető fültokok az uvex pheos sisakrendszerhez
Szabvány EN 352-3
SNR 29 dB
Szín fekete, sárga
Kiszerelés 1 készlet

uvex pheos K2H magnet
Cikkszám 2600.205
Kialakítás sisakra szerelhető fültokok az uvex pheos sisakrendszerhez
Szabvány EN 352-3
SNR 27 dB
Szín fekete, sárga
Kiszerelés 1 készlet

2600.204
2600.205
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Hallásvédelem
Tartozékok

 uvex K Series · Higiéniai csomagok

 uvex K series · „uvex dry pads” kényelmes 
párnák

uvex K Series standard higiéniai uvex K Series prémium higiéniai
csomag csomag

Cikkszám 2599.971 2599.972
Kialakítás tartozékok a következő tartozékok a következő

fültokokhoz: uvex K1, uvex K200, fültokokhoz: uvex K2, uvex K2H,
uvex K1H, uvex K junior uvex pheos K2H, uvex pheos K2H magnet,

uvex K3, uvex K4
Kiszerelés 1 készlet 1 készlet

 uvex K series – „uvex dry pads” kényelmes párnák
Cikkszám 2599.978
Kialakítás tartozékok az uvex K series összes modelljéhez
Kiszerelés 5 párt tartalmazó tasak

uvex clear otoplastics
Cikkszám 6177.116
Kiszerelés 30 db dobozonként

uvex clear otoplastics
• Szilikonmentes tisztítókendők a többször használatos füldugók gyors 

és egyszerű tisztításához

2599.971
2599.972

2599.978

6177.116
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uvex akadémia
A hallásvédelem alapjai

Gyakorlati bevezető tanfolyam a túlzott zajból eredő kockázatokról és a 
hallás megóvására tett megfelelő lépésekről.

•   Az emberi hallás alapelvei és fontossága
•  Hallási nehézségek és fülzúgás bemutatása 
•   Az ipari hallásvédelem követelményeivel, a szabványokkal és a kapható 

 hallásvédelmi termékekkel kapcsolatos kihívások átfogó áttekintése 
•   A zajszintmérés különböző módszereinek és a módszerek gyakorlat-

elvégzésének bemutatása
•   A védőeszközök osztályozásáról és jelöléséről szóló tájékoztató 
•   Zajterhelés a munkahelyen
•   Alapvető információk a különböző típusú egyéni védőfelszerelések, például 

egyszer használatos füldugók, többször használatos füldugók, adagolók, 
pántos fülvédők, passzív és szintfüggő fülvédők és otoplasztok alkalmazásáról

•   A hallásvédelmi felszerelések helyes viselése és használata 

Célcsoport
A vállalaton belül a munkavállalók egészségéért és biztonságáért felelős 
 személyek, pl. egészség- és munkavédelmi felelősök, munkaegészségügyi 
 orvosok, vállalati orvosok és a szakfelszerelések beszerzői.

Foglaláshoz vagy további információkért keresse fel az uvex-academy.de címet, 
hívja a +36 26 560093 számot, vagy írjon e-mailt az e.boros@uvex.de címre
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Hallásvédelem
Áttekintés

Cikkszám Név Termék Szín Kiszerelés Oldal

2111.201 uvex whisper Többször használatos füldugók zsinórral, minidobozban narancssárga 50 párt tartalmazó doboz 81
2111.212 uvex whisper+ Többször használatos füldugók zsinórral, minidobozban lime 50 párt tartalmazó doboz 81
2111.235 uvex whisper supreme Többször használatos füldugók zsinórral, füldugótároló dobozban sárga 50 párt tartalmazó doboz 81
2111.237 uvex whisper Többször használatos füldugók zsinórral, füldugótároló dobozban narancssárga 50 párt tartalmazó doboz 81
2111.238 uvex whisper+ Többször használatos füldugók zsinórral, füldugótároló dobozban lime 50 párt tartalmazó doboz 81

2111.239 uvex whisper+ detec Detektálható, többször használatos füldugók zsinórral, füldugótároló 
 dobozban

kék 50 párt tartalmazó doboz 82

2111.404 uvex füldugótároló doboz kék, átlátszó 50 darab 80
2112.000 „one 2 click” adagoló 600 pár füldugóhoz 1 egység 80
2112.001 uvex x-fit Egyszer használatos füldugók zsinór nélkül lime 200 pár, páronként csomagolva 79

2112.004 uvex com4-fit Egyszer használatos füldugók zsinór nélkül világos 
 narancssárga 200 pár, páronként csomagolva 79

2112.010 uvex x-fit Egyszer használatos füldugók zsinórral lime 100 pár, páronként csomagolva 79
2112.011 uvex x-fit detec Detektálható, egyszer használatos füldugók zsinórral kék 100 pár 82

2112.012 uvex com4-fit Egyszer használatos füldugók zsinórral világos 
 narancssárga

100 pár, páronként csomagolva 79

2112.022 uvex x-fit Újratöltődoboz lime 300 pár, dobozba ömlesztve 80

2112.023 uvex com4-fit Újratöltődoboz világos 
 narancssárga

300 pár, dobozba ömlesztve 80

2112.060 uvex xtra-fit Egyszer használatos füldugók zsinór nélkül narancssárga 200 pár, páronként csomagolva 79
2112.061 uvex xtra-fit Újratöltődoboz narancssárga 250 pár, dobozba ömlesztve 80
2112.100 uvex hi-com Egyszer használatos füldugók zsinór nélkül lime 200 pár, páronként csomagolva 78
2112.101 uvex hi-com Egyszer használatos füldugók zsinórral lime 100 pár, páronként csomagolva 78
2112.106 uvex hi-com Egyszer használatos füldugók zsinór nélkül bézs 200 pár, páronként csomagolva 78
2112.114 uvex hi-com detec Detektálható, egyszer használatos füldugók zsinórral kék 50 párt tartalmazó doboz 82
2112.118 uvex hi-com Újratöltődoboz lime 300 pár, dobozba ömlesztve 80
2112.119 uvex hi-com Újratöltődoboz bézs 300 pár, dobozba ömlesztve 80
2112.120 uvex hi-com Kisker. minidoboz lime 6 pár, kisker. minidobozban 78

2112.121 uvex com4-fit Kisker. minidoboz világos 
 narancssárga

6 pár, kisker. minidobozban 79

2112.122 uvex xtra-fit Kisker. minidoboz narancssárga 6 pár, kisker. minidobozban 79
2112.123 uvex x-fit Kisker. minidoboz lime 6 pár, kisker. minidobozban 79
2112.124 uvex xact-fit Kisker. minidoboz szürke, lime 1 pár zsinórral, 2 pár cserefüldugó 78
2124.001 uvex xact-fit Füldugó zsinórral és dugóval lime, szürke 50 pár, párosával minidobozba csomagolva 78
2124.002 uvex xact-fit Cserefüldugók lime 250 pár, párosával minidobozba csomagolva 78/83
2124.003 uvex xact-fit Újratöltődoboz lime 400 pár, dobozba ömlesztve 80/83
2124.011 uvex xact-fit detec Detektálható füldugók szárral kék 50 pár, párosával minidobozba csomagolva 82
2124.012 uvex xact-fit detec Cserefüldugók kék 250 pár, párosával minidobozba csomagolva 82
2124.013 uvex xact-fit detec Újratöltődoboz kék 400 pár, dobozba ömlesztve 82

2125.344 uvex x-fold Összehajtható, pántos fülvédő szürke, égszínkék, 
lime

5 egység, egyenként PE-tasakba csomagolva 83

2125.351 Cserefüldugók uvex x-cap és uvex x-fold pántos fülvédőkhöz égszínkék, lime 60 pár, 5 párból álló készletenként cipzáras  83
PE-tasakba csomagolva

2125.361 uvex x-cap Pántos fülvédő szürke, égszínkék, 
lime

15 egység, egyenként PE-tasakba csomagolva 83

2125.362 uvex xact-band Pántos fülvédő szürke, égszínkék, 
lime

10 egységet tartalmazó doboz 83

2125.370 uvex xact-band Pántos fülvédő fekete, fehér 10 egységet tartalmazó doboz 72
2134.000 Falra szerelhető adagoló 1 egység 80
2599.971 uvex K series standard higiéniai csomag 1 készlet 92
2599.972 uvex K series prémium higiéniai csomag 1 készlet 92
2599.978 Kényelmes párnák 5 pár, PE-tasakban 92
2600.000 uvex K junior Passzív fültokok sárga, fekete 1 egység 88
2600.001 uvex K1 Passzív fültokok fekete, zöld 1 egység 86
2600.002 uvex K2 Passzív fültokok fekete, sárga 1 egység 86
2600.003 uvex K3 Passzív fültokok fekete, piros 1 egység 87
2600.004 uvex K4 Passzív fültokok neonlime 1 egység 87
2600.012 uvex K2 foldable Passzív fültokok neonlime 1 egység 86
2600.200 uvex K200 Passzív fültokok fekete, okkersárga 1 egység 88
2600.201 uvex K1H Sisakra szerelhető fültokok fekete, zöld 1 készlet 89
2600.202 uvex K2H Sisakra szerelhető fültokok fekete, sárga 1 készlet 89
2600.204 uvex pheos K2H Sisakra szerelhető fültokok fekete, sárga 1 készlet 91
2600.205 uvex pheos K2H magnet Sisakra szerelhető fültokok fekete, sárga 1 készlet 91
6177.116 uvex clear otoplastics szilikonmentes tisztítókendők 30 db dobozonként 92
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