Industri Hørselvern
Pluggerz CF Pro
Denne typen er godt egnet for industristøy fra verktøy, motorer og maskiner. Kan lages både som hard
og myk propp og i flere farger. Vi tilbyr 4 forskjellige filtere som har størst forskjell i demping fra 1kHz
og nedover i lavfrekvent område (se kurver under). Demper støy og muliggjør kommunikasjon. Man kan
bytte filtere og dette må gjøres hos oss. Som opsjoner finnes det sikkerhetsgrep, snor med klip og metalldeteksjon. Ved bestilling av snor med klip, blir det alltid montert sikkerhetsgrep.
Metalldeteksjon gjør at propper kan gjenfinnes hvis man mister dette i produksjonsystemet.
Rød farge er Høyre side

Blå farge er Venstre side
CF Pro med
Sikkerhetsgrep

CF Pro uten
Sikkerhetsgrep
Snor med klip

Pluggerz CF Pro DM
Denne typen er godt egnet for støy fra musikk, tale, og der man ønsker å dempe likt i hele frekvensområdet. Kan lages både som hard og myk propp og i flere farger. Vi tilbyr 4 forskjellige filtere med tilnærmet
flat demping fra 10 til 25 dB. Vi gjør oppmerksom på at 10 dB filteret ikke er godkjent som hørselvern på
grunn av for lav demping. Demper støy og muliggjør kommunikasjon. Man kan bytte filtere og dette må
gjøres hos oss. Som opsjoner finnes det støpt grep på myk propp, snor med klip til myk propp og metalldeteksjon. Ved bestilling av snor med klip, blir det alltid laget støpt grep. Metalldeteksjon gjør at propper
kan gjenfinnes hvis man mister dette i produksjonsystemet.
Vedlikehold:
Rengjøres best med våtserviett
Ikke få væske i filteret.
CF Pro DM
Hard propp

CF Pro DM
Myk propp

CF Pro DM Myk propp
med Støpt grep

Pluggerz er godt egnet for: Olje og Gass, Bygg og Anlegg, Næringsmiddelindustri, Tannleger, Barnehager/
SFO og Kontorfellesskap
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Filtervalg CF Pro
C07 Sort
C05 Lilla
C03 Orange
C00 Blå
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STØYKILDER

Motorsag
18 Minutter

Sirkelsag
7 Minutter

Flyavgang
2 Minuttter

Smertegrense
45 Sekunder

130dB

120dB

Tung trafikk
3 Timer

115dB

By trafikk
40 timer

110dB

95dB

Samtale

105dB

85dB

Maksimal tålbar eksponeringstid pr. uke.

65dB
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