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Środki ochrony słuchu
Niebezpieczny hałas

Ubytek słuchu spowodowany hałasem od lat utrzymuje się 
na czele chorób zawodowych. 
Utrata słuchu zachodzi stopniowo i bezboleśnie. Z tego, że 
nasz słuch może być zagrożony i jak ważna jest jego ochro-
na często zdajemy sobie sprawę zbyt późno. 

Tylko te osoby, które doznały utraty słuchu wiedzą, jak waż-
ny jest to zmysł i mają świadomość tego, że dbanie o niego 
jest szczególnie ważne. 

Skutki hałasu szkodliwe dla zdrowia

Wykaz przedstawia maksymalny czas w ciągu dnia, w 
 którym osoba nienosząca środków ochrony słuchu może 
być narażona na szkodliwy dla zdrowia hałas.

Czym jest hałas?

Hałas to nie tylko głośny dźwięk uszkadzający słuch, ale 
także odgłosy, które odczuwane są jako przeszkadzające i 
uciążliwe.

Dźwiękiem rozpraszającym może być tykanie zegara lub 
kapanie wody z kranu. 

Jakie są konsekwencje 
narażenia na hałas?

Narządu słuchu używamy stale — nie można go „wyłączyć”. 
Słuch nie ma przerw. Codziennie jesteśmy wystawiani na 
hałas, czy to w miejscu pracy, czy na ulicy, czy na koncercie 
— obciąża on zawsze nasz słuch.

To z kolei może powodować nieodwracalną utratę słuchu. 
Dotyczy to jednak nie tylko narządu słuchu — hałas nega-
tywnie oddziałuje na całe ciało. Nieświadomie odbieramy 
hałas całym ciałem, co może prowadzić do zaburzeń kon-
centracji, dolegliwości układu pokarmowego, podwyższone-
go ciśnienia krwi, a nawet ryzyka zawału serca.

85 dB 8 h

88 dB 4 h

91 dB 2 h

94 dB 1 h

97 dB 30 min

100 dB 15 min

103 dB 7,5 min

106 dB 4 min

109 dB 2 min

112 dB 1 min

115 dB 30 s
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Środki ochrony słuchu
Normy

Rozpoznawanie sygnałów
Wynik oceny przeprowadzonej przez specjalistę ds. BHP lub zewnętrzną orga-
nizację określa typ środków ochrony słuchu, które należy stosować w danym 
miejscu pracy.

Klasyfi kacja wygląda następująco: 

S Słyszalność sygnałów podczas budowy nawierzchni kolejowych
V Słyszalność sygnałów podczas prowadzenia pojazdów po drogach publicznych
W  Ogólna słyszalność sygnałów alarmowych, odgłosów informacyjnych i mowy 
X  Maksymalnie tłumiąca ochrona słuchu
E  Słyszalność sygnałów przez maszynistę zespołu trakcyjnego i lokomotywy w 

ruchu kolejowym 
 E1:   bardzo wysoka przydatność (zwłaszcza dla osób z ubytkiem słuchu)
 E2: wysoka przydatność
 E3: ograniczona przydatność

Wartości tłumienia — skróty, objaśnienia

Testy i badania
Wszystkie środki ochrony słuchu uvex posiadają znak CE i podlegają testom 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE. 

Gwarancję jakości zapewnia zgodność z normą ISO 9001/2015 i OHSAS 18001:2007.

Stosowane normy DIN EN:

• EN 352: Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe 
• EN 352: Część 2: Wkładki przeciwhałasowe 
• EN 352: Część 3:  Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego 

hełmu ochronnego

SNR Single Number Rating / uproszczony wskaźnik redukcji szumu

f/Hz Częstotliwość, której jednostką jest herc

(MA) Mean Attenuation Wartość średnia tłumienia

(SD) Standard Deviation Odchylenie standardowe

(APV) Assumed Protection Value Przewidywana wartość tłumienia

Wartość HML H : Tłumienie na wysokich częstotliwościach

M : Tłumienie na średnich częstotliwościach

L : Tłumienie na niskich częstotliwościach
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Środki ochrony słuchu
Rozmiar i dopasowanie

Kanał słuchowy u każdego człowieka jest inny, podobnie 
jak odcisk palca. Dlatego tak ważny jest dobór poprawnego 
rozmiaru i odpowiednie dopasowanie. uvex oferuje szeroki 
asortyment ochrony słuchu, aby móc spełnić
każde wymagania.

Zalecamy przetestowanie dwóch rozmiarów zatyczek. 
 Nasze modele uvex com4-fi t i uvex x-fi t pasują do więk-
szości różnych kanałów słuchowych.

Noszenie poprawnie dobranej ochrony słuchu podczas narażenia na hałas może być postrzegane nawet jako przyjemność!

Błędny wybór rozmiaru może spowodować utratę pożąda-
nej wartości tłumienia i poczucie dyskomfortu w trakcie 
noszenia.

•  zbyt duże zatyczki do uszu nie wchodzą dostatecznie 
głęboko w kanał słuchowy i nie są w stanie tłumić zgodnie 
ze swoimi parametrami. Ponadto ich noszenie powoduje 
dyskomfort

•  zbyt małe zatyczki do uszu nosi się wprawdzie przyjem-
nie, ale ich skuteczność także może być niepełna wskutek 
nieszczelności

•  okrągłe zatyczki do uszu mogą nie zamykać całkowicie 
owalnego kanału słuchowego. W takim przypadku należy 
skorzystać ze środków ochrony słuchu z naszej serii uvex 
xact-fi t

Każdy może przyzwyczaić się do ochrony słuchu, należy
tylko dokonać odpowiedniego wyboru uwzględniając:
• czas noszenia
• rodzaj hałasu
• dobór zatyczek do uszu odpowiednio do wielkości kanału słuchowego
• w miejscach pracy, w których występuje wysoka temperatura, nosze-

nie nauszników ochronnych jest niewskazane
• dokładność dopasowania (u osób noszących okulary)

• wagę ochronników słuchu
• postępowanie i przechowywanie (brudne dłonie, noszenie  rękawic – 

może stanowić przeszkodę)
• kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej 

(hełm, okulary, ochrona dróg oddechowych)

Zwróć uwagę na informację o rozmiarze

Kanał słuchowy w 
przekroju poprzecznym 
ma owalny kształt
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uvex xtra-fit

uvex x-fit

uvex com4-fit

uvex hi-com

uvex xact-fit

Środki ochrony słuchu
Różne sytuacje, różne uszy

Ochrona słuchu w każdej sytuacji 
Środki ochrony słuchu uvex są do-
stępne w wielu wersjach i można je 
stosować w różnych sytuacjach. Jeśli 
często przebywasz w miejscach, w 
których panuje duży hałas, potrzebu-
jesz skutecznej izolacji akustycznej. 

Jeśli przeszkadza Ci głośna praca 
maszyn lub dźwięki w biurze i chcesz 
odgrodzić się od hałasu, ale bez

poczucia odizolowania. Odpowiednia 
izolacja akustyczna chroni przed 
szkodliwym lub drażniącym hałasem, 
nie zaburzając przy tym rozpozna-
wania mowy ani odbierania sygnałów 
alarmowych.

•  specjalne wycięcie zwiększające 
komfort podczas długotrwałego 
noszenia

•  konstrukcja minimalizująca ucisk 
w kanale słuchowym

•  budowa ułatwiająca wkładanie i 
wyjmowanie

Wyznaczona strefa tłumienia za-
pewniająca kontrolowaną redukcję 
hałasu, aby umożliwić komunikację 
i rozumienie mowy

Unikalna budowa, także we wnętrzu zatyczki
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Jeszcze nigdy korzystanie z zaty-
czek do uszu nie było tak proste

Łatwe, szybkie i prawidłowe 
wkładanie

Umiarkowana izolacja 
akustyczna nie przeszkadza 

w komunikacji i rozumieniu 
mowy

Wymienne końcówki 
 stanowią ekonomiczne i 
ekologiczne rozwiązanie

Nie wymagają rolowania, 
więc można je włożyć, także 

mając brudne dłonie lub 
rękawice

Aplikatory o ergonomicznej 
formie zapewniają łatwe 

wkładanie i optymalny 
komfort

Oznakowanie na aplikatorze 
pozwala uzyskać poprawną i 

powtarzalną pozycję w
kanale słuchowym

Ze względu na swoją geo-
metrię pasują do większości 

kanałów słuchowych

Seria uvex xact-fi t 

uvex xact-fit detec
Strona 90 katalogu

uvex xact-fit
Strona 88 katalogu

uvex xact-fit multi
Strona 88 katalogu

uvex xact-band
Strona 92 katalogu

Środki ochrony słuchu
Seria uvex xact-fit
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Optymalne dopasowanie
Piankowe zatyczki o owalnej form-
ie optymalnie przystosowują się 
do kanału słuchowego, zapewnia-
jąc większy komfort noszenia

Ergonomiczne wgłębienie na kciuk
Ergonomiczne wgłębienie na 
kciuk ułatwia poprawne wkładanie 
i  wyjmowanie zatyczek

Sznurek o regulowanej długości

Ergonomiczna forma aplikatorów do lewego i pra-
wego ucha zwiększa komfort noszenia i upraszcza 
wkładanie i wyjmowanie zatyczek.

Ponadto ze względu na jasny kolor są z daleka 
widoczne, co ułatwia kontrolę przestrzegania 
nakazów noszenia.

uvex xact-fit — inteligentna ergonomia
Komfort noszenia w nowym wymiarze

Środki ochrony słuchu
Seria uvex xact-fit

Przekrój poprzeczny kanału słuchowego 
ma owalny kształt
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21121012112095

2112100
2112095

2112106

uvex hi-com
Nr art. 2112100 2112101
Wersja bez sznurka ze sznurkiem
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 200 par, pakowane parami 100 par, pakowane parami

uvex hi-com
Nr art. 2112095 2112106
Wersja bez sznurka bez sznurka
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor limonkowy beżowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 100 par, pakowane parami 200 par, pakowane parami

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu

 uvex hi-com
• zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
• duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu 

wewnętrznym, co jest szczególnie ważne podczas stosowania środków ochrony słuchu 
• dostępne w dwóch kolorach
•  dodatkowe wymagania: W

SNR: 24 dB H: 26 dB        M: 20 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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

Wstępnie wyznaczona strefa tłu-
mienia zapewniająca kontrolowane 
redukowanie hałasu, aby umożliwić 
komunikację i rozumienie mowyBrak ryzyka wystąpienia 

nadprotekcji

Opatentowane rozwiązanie

Konstrukcja minimalizująca 
ucisk w kanale słuchowym

Budowa ułatwiająca wkładanie 
i wyjmowanie

Specjalne wycięcia 
zwiększające komfort przy 
długo trwałym noszeniu

Redukcja poziomu hałasu w uchu 
wewnętrznym

uvex hi-com 
Unikalna budowa — również wewnątrz

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click” na stronie 86Dozownik kartonowy
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2112001
2112094
2112133

2112010

2112004
2112096
2112131

2112012

2112060
2112093

33

uvex com4-fit
Nr art. 2112004 2112096 2112131 2112012
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka Ze sznurkiem
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2
Kolor jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy jasnopomarańczowy
Opakowanie karton karton karton karton
Zawartość 200 par, pakowane parami 100 par, pakowane parami 15 par, 100 par, pakowane parami 

w karton w karton luzem w kartonie w karton

uvex x-fit
Nr art. 2112001 2112094 2112013 2112133 2112010
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka bez sznurka Ze sznurkiem
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2
Kolor limonkowy limonkowy limonkowy limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton karton karton karton
Zawartość 200 par, pakowane 100 par, pakowane 50 par, 15 par, 100 par, pakowane 

parami, w karton parami, w karton luzem w kartonie luzem w kartonie parami, w karton

uvex xtra-fit
Nr art. 2112060 2112093
Wersja bez sznurka bez sznurka
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor pomarańczowy pomarańczowy
Opakowanie woreczek karton
Zawartość 200 par, pakowane parami w woreczek 100 par, pakowane parami

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu

 uvex com4-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu o kompaktowej, ergonomicznej budowie 
• optymalne do wąskich i mniejszych kanałów słuchowych
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• opatentowana technologia x-grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego 

i ułatwia wyjmowanie zatyczek
• zwiększony komfort noszenia również przy długotrwałym użytkowaniu
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

 uvex x-fit
• ergonomiczne jednorazowe zatyczki do uszu, stożkowy kształt zapewnia naturalne 

 dopasowanie bez dociskania, maksymalizując tym samym komfort i poziom ochrony
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• opatentowana technologia x-grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego 
• i ułatwia wyjmowanie zatyczek
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

 uvex xtra-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu do średnich i dużych kanałów słuchowych
• bardzo dobrze dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując niesz-

czelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
• bardzo miękkie i przyjemne w noszeniu
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

SNR: 33 dB H: 33 dB        M: 30 dB        L: 29 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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
Tłumienie 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
Tłumienie 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

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click” na stronie 86
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2112000
2111988

2111989

2111990 2111991 2111992

Dozownik uvex „one2click”
Nr art. 2112000 2111988
Wersja pusty pusty 

mocowanie na śruby mocowanie na magnes
Opakowanie karton karton

Dozownik uvex „one2click”
Nr art. 2111990 2111991 2111992
Wersja pełny, gotowy do użytku, pełny, gotowy do użytku, pełny, gotowy do użytku,

mocowanie na śruby mocowanie na śruby mocowanie na śruby 
600 par x-fit 600 par com4-fit 600 par hi-com

Opakowanie karton karton karton

uvex x-fit uvex com4-fit uvex xact-fit
Nr art. 2112022 2112023 2124003
Wersja bez sznurka bez sznurka wymienne końcówki
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

Dodatkowe wymagania: Dodatkowe wymagania: Dodatkowe wymagania: W
S, V, W, E1 S, V, W, E1

SNR 37 dB (patrz strona 85) 33 dB (patrz strona 85) 26 dB (patrz strona 88)
Kolor limonkowy jasnopomarańczowy limonkowy
Rozmiar M S M
Opakowanie karton karton karton
Zawartość 300 par, 300 par, 400 par, 

luzem w kartonie luzem w kartonie luzem w kartonie

uvex hi-com uvex hi-com uvex xtra-fit
Nr art. 2112118 2112119 2112061
Wersja bez sznurka bez sznurka bez sznurka
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2

Dodatkowe wymagania: W Dodatkowe wymagania: W Dodatkowe wymagania: 
S, V, W, E1

SNR 24 dB (patrz strona 84) 24 dB (patrz strona 84) 36 dB (patrz strona 85)
Kolor limonkowy beżowy pomarańczowy
Rozmiar M M L
Opakowanie karton karton Woreczek
Zawartość 300 par, 300 par, 250 par, 

luzem w kartonie luzem w kartonie luzem w worku

Magnetyczny uchwyt do dozownika uvex
Nr art. 2111989
Wersja zestaw doposażeniowy do dozownika

do mocowania na magnes
Materiał stal polerowana
Opakowanie karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu · Dozownik zatyczek · Opakowania uzupełniające

Dozownik uvex „one2click”
• łatwy w obsłudze, solidny, naścienny dozownik środków ochrony 

słuchu z dwiema możliwościami mocowania
• dozowanie zatyczek do uszu po jednym kliknięciu
• zapewnia higieniczne i precyzyjne pobieranie
• magnetyczny uchwyt ścienny – nie wymaga wiercenia
• możliwość uzupełnienia również, zanim zawartość się wyczerpie
• podstawka zapobiega wypadaniu zatyczek na podłogę
• pasuje do wszystkich jednorazowych zatyczek do uszu uvex
• pojemność: 600 par (500 par xtra-fit)
• wariant z magnesem do dowolnego mocowania na wszystkich 

 powierzchniach magnetycznych (2111988)
• standardowe mocowanie na ścianie za pomocą śrub (2112000)
• magnetyczny uchwyt ścienny z możliwością indywidualnego 

 dopasowania (2111989)

Dozownik uvex „one 2 click” —  
opakowania uzupełniające

  W celu przymocowania na magnes pełnego dozownika należy 
 dodatkowo zamówić mocowanie magnetyczne 2112989.
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Środki ochrony słuchu
Ważny jest odpowiedni wybór

Cel = poziom hałasu — wartość SNR
Podczas wyboru odpowiedniego środka ochrony słuchu należy pamię-
tać, że poziom hałasu słyszalny przez użytkownika należy ograniczyć do 
wartości od 70 do 80 dB. 

Zbyt mocne tłumienie (nadmierna ochrona) może powodować problemy 
z porozumiewaniem się i poczucie izolacji.

Przykład: 

Poziom hałasu 
100 dB

–  uvex xact-fi t, 
SNR 26 dB = 74 dB

Jaki poziom ochrony słuchu jest 
konieczny?

Aby określić wymagany stopień ochrony, najpierw należy zmierzyć poziom 
hałasu w miejscu pracy. Zadanie to należy powierzyć specjaliście ds. BHP 
lub przedstawicielowi zewnętrznej organizacji, który przeprowadzi testy za 
pomocą odpowiednich przyrządów. 

Mierzone są: wartość hałasu oraz jeśli to konieczne, szczytowy poziom 
hałasu. Na tej podstawie ustala się profi l hałasu. 

Następnie zgodnie z metodą SNR można wybrać właściwy środek ochrony 
słuchu. 

WYBÓR

UŻYTKOWANIE 

HIGIENA 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Jednorazowe zatyczki 
do uszu uvex

Maksymalne bezpieczeństwo: jednora-
zowe zatyczki do uszu uvex zapewniają 
najwyższy komfort noszenia, nawet przy 
dłuższym użytkowaniu.

Zatyczki do uszu wielokrotnego 
użytku uvex

Zawsze w zasięgu ręki i łatwe do czyszcze-
nia: zatyczki do uszu wielokrotnego użytku 
uvex z higienicznym pudełkiem są nieza-
wodnym towarzyszem w codziennej pracy.

Aby zapewnić optymalną ochronę słuchu, zatyczki do uszu uvex muszą być prawidłowo użytkowane.

W silnie zanieczyszczonym środowisku cząstki brudu mogą łatwo gromadzić się na powierzchni materiału, powodując niewielkie urazy uszu.

Kilkakrotnie obrócić w pal-
cach jednorazowe zatyczki 
do uszu uvex.

Sięgając jedną ręką nad 
głową, delikatnie pociągnąć 
ucho w górę, aby wypro-
stować kanał słuchowy. 
Pozwoli to na lepsze dopa-
sowanie zatyczki.

Jednorazowe zatyczki do 
uszu uvex należy wyrzucić 
po użyciu.

Założyć zatyczki i przytrzy-
mać je w miejscu, gdy będą 
zwiększać objętość. Zatyczki 
są włożone prawidłowo, 
gdy nie są widoczne 
od przodu.

Przytrzymać zatyczki do 
uszu wielokrotnego użytku 
uvex za uchwyty i umieścić 
sznurek za głową.

Delikatnie dociskając, wpro-
wadzić zatyczki do uszu 
uvex do kanału słuchowego.

Łatwe czyszczenie nawilżaną 
chusteczką uvex.

Zatyczki można także prze-
płukać wodą z łagodnym 
mydłem.

Gdy nie są używane, należy 
przechowywać je w higie-
nicznym pudełku uvex.

Poznaj sposób postępowania z zatyczkami do uszu uvex.

Szczegółowe fi lmy instruktażowe dotyczące prawidłowego 
korzystania z jednorazowych zatyczek do uszu.
Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub tabletu. 
Możesz także zobaczyć fi lmy instruktażowe pod adresem: 
uvex-safety.com/plugs
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2124002

2124001

2124001

2124019

2124020

2124017

2124018

uvex xact-fit Wymienne końcówki uvex xact-fit
Nr art. 2124001 2124002
Wersja z końcówką jednorazowego użytku w minipudełku wymienne końcówki w minipudełku
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 250 par, pakowane po 5 par w minipudełku

uvex xact-fit multi S
Nr art. 2124019 2124017
Wersja z owalnymi zatyczkami wielokrotnego z owalnymi zatyczkami wielokrotnego

użytku w minipudełku użytku w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-3 EN 352-3
Kolor szary, przezroczysty szary, przezroczysty
Rozmiar S S
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex xact-fit multi M/L
Nr art. 2124020 2124018
Wersja z owalnymi zatyczkami wielokrotnego z owalnymi zatyczkami wielokrotnego

użytku w minipudełku użytku w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-3 EN 352-3
Kolor szary, przezroczysty szary, przezroczysty
Rozmiar M/L M/L
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu · Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku · uvex xact-fit 

 uvex xact-fit
• jednorazowe zatyczki do uszu z aplikatorami z wgłębieniami na kciuki 
• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• bardzo dobrze dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując niesz-

czelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
• kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
• miękkie, wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania 
• dodatkowe wymagania: W (2124001)

 uvex xact-fit multi
• zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z zagłębieniem na kciuk
• owalne zatyczki optymalnie przylegają do kanału słuchowego
• zapasowe, wymienne końcówki
• możliwość chwytania w brudne dłonie lub przez rękawice
• dostępne w dwóch różnych rozmiarach
• dodatkowe wymagania: W, S 

SNR: 26 dB H: 28 dB        M: 23 dB        L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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: 26 dB H: 27 dB        M: 23 dB        L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 26,9 25,4 26,1 28,3 31,9 32,8 37,2
SD dB 4,4 4,5 5,4 5,5 4 6,9 6,7
APV dB 22,5 20,9 20,7 22,8 27,9 25,9 30,5

Minipudełko
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2111237

2111238

2111235

2111201 

2111212 

uvex whisper
Nr art. 2111201 2111237
Wersja ze sznurkiem w minipudełku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor pomarańczowy pomarańczowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper +
Nr art. 2111212 2111238
Wersja ze sznurkiem w minipudełku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper supreme
Nr art. 2111235
Wersja ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-2
Kolor żółty
Opakowanie karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku

 uvex whisper
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem.

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek 
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić — w obszarach 

wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
• dodatkowe wymagania: W, S

 uvex whisper +
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem.

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić — w obszarach 

wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

 uvex whisper supreme
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być 
łatwo czyszczona wodą z mydłem.

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
•  dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić — w obszarach 

wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
• dodatkowe wymagania: W

SNR: 23 dB H: 24 dB        M: 20 dB        L: 17 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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
Tłumienie 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
Tłumienie 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

Minipudełko

Minipudełko
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2124011

2124013

2112011

2112114

24

37

uvex xact-fit detec
Nr art. 2124011 2124013
Wersja z końcówką wielokrotnego wymienne końcówki

użytku, wykrywalne
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 400 par, pakowane luzem w karton 

uvex x-fit detec
Nr art. 2112011
Wersja wykrywalne ze sznurkiem
Norma EN 352-2
Kolor niebieski
Opakowanie karton
Zawartość 100 par, pakowane parami w karton

uvex hi-com detec
Nr art. 2112114
Wersja wykrywalne ze sznurkiem
Norma EN 352-2
Kolor niebieski
Opakowanie karton
Zawartość 100 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony słuchu
Wykrywalne zatyczki do uszu

 uvex xact-fit detec
• wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu z wgłębieniami na kciuki 
• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• bardzo dobrze dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując niesz-

czelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 

produkcyjnych
• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
• kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
•  miękkie wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania 
• dodatkowe wymagania: W (2124011)

 uvex x-fit detec
• ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu z metalowymi elementami ułatwiającymi wykrywanie
• doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 

produkcyjnych
•  opatentowana technologia x-grip zmniejsza nacisk na ściankę kanału słuchowego i ułatwia 

wyjmowanie zatyczek
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

 uvex hi-com detec
• zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 

produkcyjnych
• zawartość metalu w sznureczku umożliwia pełne wykrycie
•  duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu 

wewnętrznym
• dodatkowe wymagania: W

SNR: 26 dB H: 28 dB        M: 23 dB        L: 19 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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
Tłumienie 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: 24 dB H: 26 dB        M: 20 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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

Minipudełko
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2111239

2111262

23

27

2111261

2111260

uvex whisper+ detec
Nr art. 2111260 2111239
Wersja wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

uvex whisper detec
Nr art. 2111261 2111262
Wersja wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma EN 352-2 EN 352-2
Kolor niebieski niebieski
Opakowanie karton karton
Zawartość 50 par, pakowane parami w karton 50 par, pakowane parami w karton

Środki ochrony 
słuchu

Wykrywalne zatyczki do uszu

 uvex whisper+ detec
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 

produkcyjnych
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić — w obszarach wolnych od hałasu 

zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
• dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E1

 uvex whisper detec
• łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
• metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach 

produkcyjnych
• dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić — w obszarach wolnych od hałasu 

zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
• dodatkowe wymagania: W, S

SNR: 27 dB H: 27 dB        M: 24 dB        L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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: 27 dB H: 27 dB        M: 24 dB        L: 22 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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

Minipudełko

Minipudełko
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2125361

2125351

2125344

2125372

23

24

2124002
2124003

uvex x-cap
Nr art. 2125361 2125351
Wersja z pałąkiem wymienne końcówki
Norma EN 352-2
Kolor szary, błękitny, limonkowy błękitny, limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 60 par, pakowane po 5 par

uvex x-fold
Nr art. 2125344 2125351
Wersja ze składanym pałąkiem wymienne końcówki
Norma EN 352-2
Kolor szary, błękitny, limonkowy błękitny, limonkowy
Opakowanie karton karton
Zawartość 5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 60 par, pakowane po 5 par

uvex xact-band
Nr art. 2125372 2124002 2124003
Wersja z pałąkiem wymienne końcówki wymienne końcówki
Norma EN 352-2
Kolor szary, błękitny, limonkowy limonkowy limonkowy
Opakowanie karton karton karton
Zawartość 5 sztuk, 250 par, 400 par,

Pakowane pojedynczo Po 5 par luzem
w karton w kartonie w kartonie

 uvex x-cap
• ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie 

pod brodą
•  ergonomiczny kształt wymiennych zatyczek zapewniający optymalne 

dopasowanie
• wymienne końcówki
• uszczelki przy wejściu do kanału słuchowego, niwelują ucisk
• dodatkowe wymagania: W, E3 (2125361)

 uvex x-fold
• ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie 

pod brodą
•  ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne 

dopasowanie
•  składany pałąk ułatwiający przechowywanie

 uvex xact-band
• bardzo lekkie, ważą tylko 4 gramy 
• uszczelnienie w kanale słuchowym, podobnie jak w przypadku zaty-

czek jednorazowych 
• ograniczone przenoszenie hałasu przez pałąk dzięki zintegrowanym 

elementom dźwiękochłonnym
• wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
• zatyczki na pałąku z wgłębieniami na kciuki
• zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie

SNR: 24 dB H: 27 dB        M: 19 dB        L: 18 dB
f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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
Tłumienie 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
Tłumienie 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

Środki ochrony słuchu
Zatyczki do uszu na pałąku
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Środki ochrony słuchu
uvex K-Series

 
Regulacja długości

Łatwa regulacja długości zapewniająca idealne 
dopasowanie, a tym samym optymalną ochronę. 

Wyściełany pałąk

Wyściełany pałąk zapewnia optymalny komfort 
nawet przy długotrwałym użytkowaniu. 

Pianka memory

Pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo 
miękkiej pianki termoplastycznej zapewnia optymal-
ny komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu. 

Bardzo lekkie

Długi czas użytkowania nie stanowi problemu, 
ponieważ na głowie nosi się mniejszy ciężar.

Certyfi kacja

Posiada certyfi kat EN 352-1, australijski standard 
AS/NZS i ANSI.

Dielektryczne

Ochronniki słuchu bez zawartości metalu nadają 
się do zastosowania w miejscach pracy z napięci-
em elektrycznym. 

Wymienne wkładki

Wymienne wkładki zapewniające długotrwały 
komfort i higieniczne użytkowanie. 

Komfortowe wkładki 

Samoprzylepne wkładki zapewniają przyjemny i 
optymalny komfort nawet przy wyższych temper-
aturach. 

Regulacja długości

Łatwa regulacja długości zapewniająca idealne 
dopasowanie, a tym samym optymalną ochronę. 

Optymalne dopasowanie

Idealne dopasowanie pałąka dla optymalnej ochro-
ny.

Z możliwością obrotu o 360°

Nauszniki mogą być obracane o 360° w celu 
uzyskania odpowiedniego dopasowania. Ochron-
niki słuchu można nosić jako opaskę z przodu 
podbródka lub z tyłu szyi.

Dielektryczne

Ochronniki słuchu bez zawartości metalu nadają 
się do zastosowania w miejscach pracy z napięci-
em elektrycznym. 

Regulacja długości

Łatwa regulacja długości zapewniająca idealne 
dopasowanie, a tym samym optymalną ochronę. 

Pozycja postojowa

Obrót o 360° w celu ustawienia ochronników słu-
chu w pozycji gotowości i w pozycji spoczynkowej. 

Kompatybilne z hełmem i osłoną twarzy

Aby zapewnić optymalną ochronę całej głowy, 
ochronniki słuchu uvex można łączyć z hełmami 
przemysłowymi i osłonami twarzy uvex.

uvex K-Series

Akcesoria

uvex K200

uvex K1H · uvex K2H · uvex K1P · uvex K2P

Wyściełane pałąki
zapewniające idealny komfort 
noszenia. 

Niska masa
zwiększa komfort użytkowania.

Oznakowanie kolorystyczne
Łatwy wybór właściwej ochro-
ny słuchu dzięki intuicyjnym 
kolorom.
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2600001

2600002

2600012

 uvex K2
• ochronniki słuchu z regulacją 

długości
• lekkość i niewielkie rozmiary 

czaszy
• łatwa regulacja zapewniająca 

doskonałe dopasowanie
• wyściełany pałąk dla optymalnej 

wygody użytkowania
•  pokrycie nauszników wykonane 

z wyjątkowo miękkiej pianki z 
pamięcią gwarantuje wygodę 
nawet przy długotrwałym użyt-
kowaniu

 uvex K2, składane
• dielektryczne ochronniki słuchu 

z regulacją długości i składanym 
pałąkiem

• lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
• pokrycie nauszników wykonane 

z wyjątkowo miękkiej pianki 
termoplastcznej zapewnia opty-
malny komfort noszenia

• fluorescencyjny kolor hi-viz 
zapewniający dodatkową 
 widoczność użytkownika

 uvex K1
• ochronniki słuchu z regulacją 

długości
• lekkość i niewielkie rozmiary 

czaszy
• łatwa regulacja zapewniająca 

doskonałe dopasowanie
•  miękka powierzchnia i wyścieła-

ny pałąk dla optymalnej wygody 
użytkowania

uvex K2
Nr art. 2600002
Wersja z pałąkiem
Norma EN 352-1
Masa 217 g
Kolor czarny, żółty
Opakowanie sztuka

uvex K2, składane
Nr art. 2600012
Wersja ze składanym

pałąkiem
Norma EN 352-1
Masa 229 g
Kolor neonowy limonkowy
Opakowanie sztuka

uvex K1
Nr art. 2600001
Wersja z pałąkiem
Norma EN 352-1
Masa 180 g
Kolor czarny, zielony
Opakowanie sztuka

Środki ochrony słuchu
Nauszniki przeciwhałasowe

SNR: 28 dB H: 35 dB        M: 24 dB        L: 17 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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
Tłumienie 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
Tłumienie 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
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2600003

2600004

2600200

33

35

 uvex K200
• dielektryczne ochronniki słuchu 

z regulacją długości
• nadają się do pracy w miejscach, 

w których występują urządzenia 
pod napięciem

• idealne dopasowanie pałąka 
zapewnia optymalną ochronę

• łatwa regulacja zapewniająca 
doskonałe dopasowanie

• czasza obraca się o 360° i 
tym samym umożliwia różne 
ustawienia

 uvex K4
• optymalna ochrona w miejscach 

o dużym natężeniu hałasu
• łatwa regulacja długości i mięk-

kie pokrycie pałąka zapewniają-
ce wysoki komfort noszenia

• wzór hi-viz zapewniający dodat-
kową widoczność użytkownika

• pokrycie nauszników wykonane 
z wyjątkowo miękkiej pianki 
termoplastycznej gwarantuje 
wygodę nawet przy długotrwa-
łym użytkowaniu

 uvex K3
• ochronniki słuchu z regulacją 

długości
• lekkość i niewielkie rozmiary 

czaszy
• wyższy poziom ochrony w ob-

szarze wyższych częstotliwości 
• łatwa regulacja zapewniająca 

doskonałe dopasowanie
• wyściełany pałąk dla optymalnej 

wygody użytkowania
•  pokrycie nauszników wykonane 

z wyjątkowo miękkiej pianki 
termoplastycznej gwarantuje 
wygodę nawet przy długotrwa-
łym użytkowaniu

uvex K3
Nr art. 2600003
Wersja z pałąkiem
Norma EN 352-1
Masa 297 g
Kolor czarny, czerwony
Opakowanie sztuka

uvex K200
Nr art. 2600200
Wersja możliwość obrotu

pałąka o 360°
Norma EN 352-1
Masa 173 g
Kolor czarny, ochra
Opakowanie sztuka

uvex K4
Nr art. 2600004
Wersja z pałąkiem
Norma EN 352-1
Masa 356 g
Kolor neonowy limonkowy
Opakowanie sztuka

Środki ochrony słuchu
Nauszniki przeciwhałasowe

SNR: 28 dB H: 33 dB        M: 25 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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

SNR: 33 dB H: 36 dB        M: 30 dB        L: 22 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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

SNR: 35 dB H: 38 dB        M: 33 dB        L: 24 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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
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2600000 2600010

2600011 2600013

29

uvex K Junior
Nr art. 2600000 2600010 2600011 2600013
Wersja skrócony pałąk skrócony pałąk skrócony pałąk skrócony pałąk
Norma EN 352-1 EN 352-1 EN 352-1 EN 352-1
Masa 167 g 167 g 167 g 167 g
Kolor żółty niebieski limonkowy różowy
Opakowanie sztuka sztuka sztuka sztuka

Środki ochrony słuchu
Nauszniki przeciwhałasowe

 uvex K Junior
• ochronniki słuchu z krótszym pałąkiem
• nadają się do szerokości głowy do 145 mm, co odpowiada 

rozmiarowi S/M
•  wyściełany pałąk i miękkie poduszki zapewniają optymalny 

komfort noszenia

SNR: 29 dB H: 34 dB        M: 26 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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
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2600201 2600202

uvex airwinguvex pheos alpine uvex superboss

uvex K1H
Nr art. 2600201
Wersja nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Norma EN 352-3
Masa 210 g
Kolor czarny, zielony
Opakowanie para

uvex K2H
Nr art. 2600202
Wersja nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Norma EN 352-3
Masa 251 g
Kolor czarny, żółty
Opakowanie para

Środki ochrony słuchu
Nauszniki z mocowaniem do hełmów

 uvex K1H
• odpowiednie do hełmów z gniazdami Euroslot 30 mm
• niekompatybilne z systemem osłony twarzy uvex pheos visior
• łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopaso-

wanie do hełmu
• miękkie nauszniki dostosowują się do kształtu głowy, zapewniając 

optymalną wygodę
• obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej 

 uvex K2H
• do hełmów z gniazdem Euroslot 30 mm
• niekompatybilne z systemem osłony twarzy uvex pheos visior
• łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopaso-

wanie do hełmu
• pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki z pamię-

cią gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
• obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej

SNR: 27 dB H: 32 dB        M: 24 dB        L: 17 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie 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
Tłumienie 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

Możliwe zestawienia
Kompatybilne z:
przemysłowymi hełmy ochronne uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, 
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (str. 106 i dalsze) w połączeniu z nausznikami nahełmowymi K1H lub K2H 
(str. 97) i osłoną twarzy 9790 (str. 129)

Wszystkie modele uvex 
pheos z wyjątkiem uvex 
pheos E, ponieważ nie ma 
właściwości dielektrycznych
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Środki ochrony słuchu
Hełm uvex pheos

      Doskonale dostosowują się do każdych 
warunków dzięki elastycznemu 
                                systemowi modułowemu.

Każdy element nowego systemu hełmów pheos został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić 
 zaawansowaną ochronę głowy. Magnetyczny system mocowania osłony twarzy i ochronników słuchu ułatwia połącze-
nie ich z hełmem, natomiast ergonomiczny system przegubowy zapewnia maksymalną wygodę nawet w przypadku 
 długotrwałego użytkowania. 

Montaż za pomocą jednego kliknięcia
Unikalny, magnetyczny system zapięcia sprawia, że ele-
menty same się ze sobą sczepiają — podczas zakładania 
lub zmieniania ochronników słuchu nie ma konieczności 
zdejmowania hełmu.

Wyjątkowo miękkie nauszniki
Pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej 
pianki memory gwarantuje wygodę nawet przy długotrwa-
łym użytkowaniu. 

Magnetyczny system 
zapięcia osłony twarzy i 
ochronników słuchu
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2600214
2600215

2600216

9790078

uvex pheos K2P
Nr art. 2600214 2600215
Wersja mocowanie mechaniczne mocowanie na magnes
Norma EN 352-3 EN 352-3
Masa 230 g 237 g
Kolor czarny, żółty czarny, żółty
Opakowanie para para

uvex pheos K1P
Nr art. 2600216
Wersja mocowanie mechaniczne
Norma EN 352-3
Masa 191 g
Kolor czarny, szary
Opakowanie para

Magnetyczny adapter do hełmu
Nr art. 9790078
Wersja adapter do nauszników nahełmowych na magnes
Opakowanie para

Środki ochrony słuchu
Nauszniki nahełmowe uvex pheos 

Adapter można w dowolnej chwili zamontować na hełmie, 
wpinając go w gniazdo Euroslot 30 mm. Adapter pasuje 
tylko do hełmów uvex pheos i uvex pheos alpine.

uvex pheos K1P z mocowaniem mechanicznym: uvex pheos K2P z mocowaniem mechanicznym:

uvex pheos K2P z mocowaniem na magnes:

 uvex pheos K1P · uvex pheos K2P
• pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki termopla-

stycznej gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
• obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej
• nauszniki nahełmowe mogą być stosowane tylko w połączeniu z osło-

nami twarzy uvex pheos
• dostępne w wersji mechanicznej, która umożliwia błyskawiczny mon-

taż i demontaż bez użycia narzędzi

• dostępne w wersji z magnesem, nauszniki można błyskawicznie za-
montować na hełmie lub je zdjąć bez użycia narzędzi

• łatwa i wygodna regulacja wysokości nauszników
• dielektryczne

SNR: 28 dB              H: 34 dB        M: 25 dB        L: 18 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 14,2 17,5 24,3 32,9 37,5 37,3 38,3
SD dB 2,4 2,6 3,1 3,1 3,2 3 2,7
APV dB 11,8 14,9 21,3 29,8 34,3 34,3 35,5

SNR: 30 dB              H: 35 dB        M: 27 dB        L: 20 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 16,2 20,1 26,9 35,4 37,0 39,2 41,0
SD dB 1,8 3,3 3,5 3,4 3,0 4,1 2,6
APV dB 14,4 16,8 23,4 32,0 33,9 35,2 38,4

SNR: 30 dB              H: 35 dB        M: 27 dB        L: 20 dB
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Tłumienie dB 16,1 20 26,9 35,9 37,8 39,2 39,7
SD dB 2,2 2,6 3,2 4 3,7 3,7 3,2
APV dB 13,9 17,4 23,8 31,8 34 35,5 36,5

uvex pheos K2P z moco-
waniem magnetycznym

uvex pheos K2P z moco-
waniem mechanicznym

(Ocena zgodności nie została 
jeszcze zakończona)
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2599971
2599972

2000002

6177116

2599978

2134000

2111404

Zestaw higieniczny Standard Zestaw higieniczny Premium
do uvex K-Series do uvex K-Series

Nr art. 2599971 2599972
Wersja akcesoria do uvex K1, uvex K1H, akcesoria do uvex K2, 

uvex K2 w wersji składanej,
uvex K1P, uvex K200, uvex K junior uvex K2H, uvex K2P, uvex K3, uvex K4

Opakowanie woreczek woreczek
Zawartość 2 poduszki higieniczne 2 poduszki higieniczne 

i 2 poduszki izolacyjne i 2 poduszki izolacyjne
w woreczku w woreczku

uvex clear otoplastik
Nr art. 6177116
Opakowanie sztuka
Zawartość 30 chusteczek

Torba na zatyczki do uszu uvex
Nr art. 2000002
Wersja Z uchwytem na pasek i rzepem
Opakowanie sztuka

 uvex K-Series · Komfortowe wkładki „uvex dry-pads”
Nr art. 2599978
Wersja samoprzylepne do wszystkich modeli uvex K-Series
Opakowanie woreczek
Zawartość 10 wkładek w woreczku

Pudełko na zatyczki uvex
Nr art. 2111404
Wersja puste bez zatyczek
Kolor przezroczysty
Opakowanie karton
Zawartość 50 sztuk w kartonie

Uchwyt ścienny do zatyczek
Nr art. 2134000
Kolor przezroczysty
Materiał PMMA
Opakowanie sztuka

Środki ochrony słuchu
Akcesoria

 uvex K-Series · Zestaw higieniczny

uvex clear otoplastik
• chusteczki bez zawartości silikonu do łatwego i szybkiego czyszczenia 

zatyczek do uszu wielokrotnego użytku.

Torba na ochronniki słuchu uvex

Pudełko na zatyczki uvex 
• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek do uszu
• kompaktowa i niebrudząca się budowa
• na 1 parę zatyczek wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• lub 2 pary zatyczek wielokrotnego użytku bez sznurka

 uvex K-Series · Komfortowe wkładki 
„uvex dry-pads”
• akcesoria do wszystkich modeli uvex K-Series
• komfortowe wkładki na poduszki uszczelniające wchłaniają wilgoć i pot

Uchwyt ścienny do zatyczek 
• dozownik ścienny z pleksiglasu, pasuje do uvex x-fit (2112001, 2112010, 

2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), 
uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 
2112114).
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Środki ochrony słuchu
Materiały marketingowe

Zestaw testowy ze środkami 
ochrony słuchu
Opakowanie zawiera:
• jednorazowe/wielorazowe/wykrywalne zatyczki 

do uszu uvex oraz zatyczki do uszu na pałąku 
uvex xact-band

• numer artykułu 1000929

Plakat - stosowanie zatyczek
Numery artykułu

• 1001.165 (niemiecki)
• 1001.166 (angielski)
• format A2

Przewodnik po ochro-
nie słuchu
• 25 stron
• z otworami euro
• zawiera informacje na temat ochro-

ny słuchu
• nr art. 1001.214 niemiecki
• nr art. 1001.215 angielski

Torba na nauszniki 
ochronne uvex
• pusta z 6 kieszeniami na ochronniki 

słuchu
• nr art. 2599966

Aplikacja uvex Dezibel
• gratis w App Store
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Środki ochrony słuchu
Zestawienie

Nr art. Nazwa Produkt Kolor Zawartość Strona

2000002 Torba na ochronniki słuchu uvex czarny sztuka 100
2111201 uvex whisper Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku pomarańczowy 50 par, pakowane parami w karton 89
2111212 uvex whisper+ Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku limonkowy 50 par, pakowane parami w karton 89
2111235 uvex whisper supreme Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki żółty 50 par, pakowane parami w karton 89
2111237 uvex whisper Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki pomarańczowy 50 par, pakowane parami w karton 89
2111239 uvex whisper+ detec Wykrywalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki niebieski 50 par, pakowane parami w karton 91
2111260 uvex whisper+ detec Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku niebieski 50 par, pakowane parami w karton 91
2111261 uvex whisper detec Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku niebieski 50 par, pakowane parami w karton 91
2111262 uvex whisper detec Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki niebieski 50 par, pakowane parami w karton 91
2111404 Pudełko na zatyczki uvex przezroczysty karton 100
2111988 one 2 click Dozownik bez zatyczek, na magnes karton 86
2111989 Magnetyczny uchwyt ścienny do dozownika karton 86
2111990 one 2 click Dozownik zawierający 600 par zatyczek x-fit 600 par, x-fit 86
2111991 one 2 click Dozownik zawierający 600 par zatyczek com4-fit 600 par, com4-fit 86
2111992 one 2 click Dozownik zawierający 600 par zatyczek hi-com 600 par, hi-com 86
2112000 one 2 click Dozownik na 600 par zatyczek, pusty karton 86
2112001 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 200 par, pakowane parami 85
2112004 uvex com4-fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka jasnopomarańczowy 200 par, pakowane parami 85
2112010 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem limonkowy 100 par, pakowane parami 85
2112011 uvex x-fit detec Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem niebieski 100 par, pakowane parami w karton 90
2112012 uvex com4-fit Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem jasnopomarańczowy 100 par, pakowane parami 85
2112013 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 50 par, pakowane luzem w karton 85
2112022 uvex x-fit Opakowanie uzupełniające limonkowy 300 par, pakowane luzem w karton 86
2112023 uvex com4-fit Opakowanie uzupełniające jasnopomarańczowy 300 par, pakowane luzem w karton 86
2112060 uvex xtra-fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka pomarańczowy 200 par, pakowane parami w woreczek 85
2112061 uvex xtra-fit Opakowanie uzupełniające pomarańczowy 250 par, pakowane luzem w woreczku 86
2112093 uvex xtra-fit Minidozownik na 100 par zatyczek pomarańczowy 100 par, pakowane parami 85
2112094 uvex x-fit Minidozownik na 100 par zatyczek limonkowy 100 par, pakowane parami 85
2112095 uvex hi-com Minidozownik na 100 par zatyczek limonkowy 100 par, pakowane parami 84
2112096 uvex com4-fit Minidozownik na 100 par zatyczek jasnopomarańczowy 100 par, pakowane parami 85
2112100 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 200 par, pakowane parami 84
2112101 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem limonkowy 100 par, pakowane parami 84
2112106 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka beżowy 200 par, pakowane parami 84
2112114 uvex hi-com detec Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem niebieski 100 par, pakowane parami w karton 90
2112118 uvex hi-com Opakowanie uzupełniające limonkowy 300 par, pakowane luzem w karton 86
2112119 uvex hi-com Opakowanie uzupełniające beżowy 300 par, pakowane luzem w karton 86
2112131 uvex com4-fit Opakowanie uzupełniające jasnopomarańczowy 15 par, pakowane luzem w karton 85
2112133 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka limonkowy 15 par, pakowane luzem w karton 85
2124001 uvex xact-fit Zatyczki do uszu ze sznurkiem i aplikatorem limonkowy, szary 50 par, pakowane parami w karton 88
2124002 uvex xact-fit Wymienne końcówki limonkowy 250 par, pakowane po 5 par w minipudełku 88/92
2124003 uvex xact-fit Opakowanie uzupełniające limonkowy 400 par, pakowane luzem w karton 88/92
2124011 uvex xact-fit detec Wykrywalne zatyczki do uszu z aplikatorem niebieski 50 par, pakowane parami w karton 90
2124013 uvex xact-fit detec Opakowanie uzupełniające niebieski 400 par, pakowane luzem w karton 90
2124017 uvex xact-fit multi S Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 88
2124018 uvex xact-fit multi M/L Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 88
2124019 uvex xact-fit multi S Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 88
2124020 uvex xact-fit multi M/L Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku szary, przezroczysty 50 par, pakowane parami w karton 88
2125344 uvex x-fold Ochronnik słuchu na składanym pałąku szary, błękitny, limonkowy 5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 92
2125351 Zapasowe zatyczki do ochronników słuchu na pałąku uvex x-cap i uvex x-fold błękitny, limonkowy 60 par, pakowane po 5 par 92
2125361 uvex x-cap Ochronniki słuchu na pałąku szary, błękitny, limonkowy 15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 92
2125372 uvex xact-band Ochronniki słuchu na pałąku szary, błękitny, limonkowy 5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton 92
2134000 Uchwyt ścienny do zatyczek sztuka 100

2599971 Zestaw higieniczny uvex K-Series standard 2 poduszki nauszników i 
2 poduszki izolacyjne w woreczku 100

2599972 Zestaw higieniczny do uvex K-Series premium 2 poduszki nauszników i 2 poduszki 
izolacyjne w woreczku 100

2599978 Komfortowe wkładki 10 wkładek w woreczku 100
2600000uvex K Junior Pasywne ochronniki słuchu żółty sztuka 96
2600001 uvex K1 Pasywne ochronniki słuchu czarny, zielony sztuka 94
2600002uvex K2 Pasywne ochronniki słuchu czarny, żółty sztuka 94
2600003uvex K3 Pasywne ochronniki słuchu czarny, czerwony sztuka 95
2600004uvex K4 Pasywne ochronniki słuchu neonowy limonkowy sztuka 95
2600010 uvex K Junior Pasywne ochronniki słuchu niebieski sztuka 96
2600011 uvex K Junior Pasywne ochronniki słuchu limonkowy sztuka 96
2600012 uvex K2, składane Ochronniki słuchu ze składanym pałąkiem neonowy limonkowy sztuka 94
2600013 uvex K Junior Pasywne ochronniki słuchu różowy sztuka 96
2600200uvex K200 Pasywne ochronniki słuchu czarny, ochra sztuka 95
2600201 uvex K1H Nauszniki nahełmowe czarny, zielony para 97
2600202 uvex K2H Nauszniki nahełmowe czarny, żółty para 97
2600214 uvex pheos K2P Nauszniki nahełmowe czarny, żółty para 99
2600215 uvex pheos K2P Nauszniki nahełmowe czarny, żółty para 99
2600216 uvex pheos K1P Nauszniki nahełmowe czarny, zielony para 99
6177116 uvex clear otoplastik Chusteczki do czyszczenia bez zawartości silikonu 30 chusteczek, sztuka 100
9790078 Adapter do hełmu, magnetyczny czarny para 99


