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The Philosophy of Silence

Skupina produktov Ear Defender (ED) zahŕňa kvalitne spracované 
modely mušľových a zátkových chráničov sluchu, ktoré vyrábajú naši 
partneri v Európe z kvalitných materiálov spĺňajúcich tie najprísnejšie 
podmienky spotrebiteľského trhu. Pri vývoji tohto produktového 
radu sme spolupracovali s odborníkmi a profesionálmi, ktorí majú 

dlhoročné skúsenosti s vývojom, výrobou a predajom produktov 
na ochranu sluchu na svetovej úrovni a taktiež sme využili pripo-
mienky našich zákazníkov a mnohoročné skúsenosti s používaním 
a predajom týchto výrobkov.

Čo môže byť nebezpečné?

Koľko dB je nebezpečných?

Frekvencia (Hz) Intenzita (dB) Doba expozície vystavenia  
sa hluku (min.)

85dB
160dB

Pri dlhšom pobyte človeka v tejto hladine hluku dochádza 
k trvalému poškodeniu sluchu.

Explózia v tejto hladine hluku môže pretrhnúť 
ušný bubienok.
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Nedostatočný útlm

Akceptovateľný útlm

Správny útlm

Akceptovateľný útlm

Príliš vysoký útlm

SNR (Standard Noise Reduction) jedná sa o hodnotu, ktorá slúži 
na porovnávanie rôznych typov chráničov sluchu. Vyššia hodnota  
SNR znamená vyšší útlm v rozmedzí hlučných frekvencií. Neznamená 
to však, že útlm chrániča je zhodný pri vysokých, stredných i nízkych 
frekvenciách hluku.

Chrániče sluchu: odporúčania pre výber, používanie, ošetrovanie 
a údržbu.

Európska norma stanovujúca požiadavky na konštrukciu a dizajn chráničov 
sluchu a charakteristiky, metódy skúšok, požiadavky na označovanie 
a na informácie pre užívateľa.

SNR: 27 dB

EN 458:2004EN 352:2002

Koľko dB je nutné utlmiť?

L´A in dB (A)

85

80

75

70

Strata sluchu je trvalá, sluch 
nič nedokáže vrátiť späť!

„ „

www.ed-eardefender.com

Zdravé vláskové bunky v uchu Poškodené vláskové bunky v uchu

Hluk na pracovisku mínus útlmová schopnosť zátkových 
chráničov sluchu
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 nízky útlm SNR 20 dB
 veľmi mäkká PU pena
 s hladkým povrchom pre dlhšiu životnosť produktu
 ergonomický dizajn pre jednoduchšie zavádzanie  
 do zvukovodu a dokonalé priľnutie k jeho stenám
 rýchle dosiahnutie útlmu
 výrazná farba, jednoduchá kontrola použitia  
 zátok na pracovisku
 jednorazové
 kompatibilné s ďalšími OOPP
 EN 352-2

 vysoký útlm SNR 37 dB
 veľmi mäkká PU pena
 s hladkým povrchom pre dlhšiu životnosť produktu
 modré, detekovateľné – s kovovou guľôčkou, s modrým  
 plastovým lankom
 ergonomický dizajn pre jednoduchšie zavádzanie do zvukovodu  
 a dokonalé priľnutie k jeho stenám
 rýchle dosiahnutie útlmu
 jednorazové
 kompatibilné s ďalšími OOPP
 pre potravinársky priemysel
 EN 352-2

ED FUNCTION PLUG 

ED COMFORT PLUG DETECT

SNR 37 dB

SNR 37 dB

SNR 20 dB

POTRAVINÁRSKY 
PRIEMYSEL

JEDNORAZOVÉ 

 základňa v čiernej farbe

 zásobník na 750 párov

 možnosť upevniť na stenu

 dodávaný bez náplne

ED COMFORT PLUG 
NÁPLŇ DO DÁVKOVAČA

SNR 37 dB

ED DÁVKOVAČ

 vysoký útlm SNR 37 dB

 500 párov vo vrecku

ED FUNCTION PLUG CORDED

 vysoký útlm SNR 37 dB
 veľmi mäkká PU pena
 s hladkým povrchom pre dlhšiu životnosť produktu
 ergonomický dizajn pre jednoduchšie  
 zavádzanie do zvukovodu a dokonalé  
 priľnutie k jeho stenám
 rýchle dosiahnutie útlmu
 výrazná farba, jednoduchá kontrola  
 použitia zátok na pracovisku
 jednorazové
 kompatibilné s ďalšími OOPP
 EN 352-2

ED COMFORT PLUG ED COMFORT PLUG CORDED
            vysoký útlm SNR 37 dB

 veľmi mäkká PU pena
 s hladkým povrchom pre dlhšiu životnosť produktu
 s čiernym plastovým lankom
 ergonomický dizajn pre jednoduchšie  
 zavádzanie do zvukovodu a dokonalé  
 priľnutie k jeho stenám
 rýchle dosiahnutie útlmu
 výrazná farba, jednoduchá kontrola  
 použitia zátok na pracovisku
 jednorazové
 kompatibilné s ďalšími OOPP
 EN 352-2

 nízky útlm SNR 20 dB
 veľmi mäkká PU pena
 s hladkým povrchom pre dlhšiu životnosť produktu
 s čiernym plastovým lankom
 ergonomický dizajn pre jednoduchšie  
 zavádzanie do zvukovodu a dokonalé  
 priľnutie k jeho stenám
 rýchle dosiahnutie útlmu
 výrazná farba, jednoduchá kontrola  
 použitia zátok na pracovisku
 jednorazové
 kompatibilné s ďalšími OOPP
 EN 352-2



 stredný útlm SNR 27 dB
 tvarované zátky z TPR s rukoväťou na zavádzanie
 4 jemné lamely vhodné pro takmer každú veľkosť zvukovodu
 príjemné k pokožke 
 výrazná farba
 s pleteným čiernym lankom
 umývateľné, opakovane použiteľné
 s puzdrom na uloženie a možnosťou pripevnenia na opasok
 kompatibilné s ďalšími OOPP
 EN 352-2

ED FIT

SNR 27 dB

 nízky útlm SNR 22 dB
 tvarované zátky z PU s ľahkým, pružným  
 a elegantným plastovým oblúkom
 uzatvárajú len vonkajšie ústie zvukovodu
 praktické – možno zaviesť okolo krku
 k dispozícii náhradné zátky
 EN 352-2

 náhradné tvarované zátky
 10 párov vo vrecku

ED NÁHRADNÉ ZÁTKY  
FOR THE ED FLEX

SNR 22 dB

ED FLEX 

SPRÁVNE POUŽITIE 

COMFORT PLUG & FUNCTION FIT

150 dB 140 dB 130 dB 110 dB120 dB 100 dB 90 dB 80 dB

www.ed-eardefender.com

OPAKOVANÉ POUŽITIE



OPAKOVANÉ POUŽITIE
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MUŠĽOVÝ 
CHRÁNIČ 
SLUCHU  
S HLAVOVÝM  
OBLÚKOM 

MUŠLOVÝ  
CHRÁNIČ SLUCHU  
PRE UPEVNENIE NA PRILBU 

Nevodivá 
konštrukcia

Mäkký a pohodlný
vymeniteľný hlavový vankúšik

Univerzálny 30 mm adaptér  
s otvorom na uchytenie clony

Mäkké a pohodlné tesniace 
vankúšiky. Jednoduchá výmena 
vďaka ”Snap-in” systému.

Teleskopické  
nastavenie veľkosti

Tvarovaná penová vnútorná 
výstelka poskytuje uchu 
dostatočný priestor

Nízky profil upevnenia mušlí so zvýšenou 
stabilitou a zníženým rizikom zachytenia  
v obmedzenom priestore

Nevodivá konštrukcia

Silné a odolné ABS mušle s modernou 
lesklou povrchovou úpravou

Jednoduchá identifikácia
vďaka farebnému rozlíšeniu

Jednoduchá identifikácia
vďaka farebnému rozlíšeniu

Teleskopické 
nastavenie veľkosti

Silné a odolné ABS mušle s modernou 
lesklou povrchovou úpravou

Nízky profil upevnenia mušlí so zvýšenou 
stabilitou a zníženým rizikom zachytenia  
v obmedzenom priestore

SNR 26 dB

SNR 25 dB

SNR 30 dB

SNR 29 dB

SNR 33 dB

SNR 31 dBMäkké a pohodlné tesniace 
vankúšiky. Jednoduchá výmena 
vďaka ”Snap-in” systému.

Tvarovaná penová vnútorná výstelka 
poskytuje uchu dostatočný priestor

MUŠLOVÝ  
CHRÁNIČ SLUCHU  
SE KRČNÝM OBLÚKOM 

Mäkký nastaviteľný pás so suchým zipsom  
pre pohodlné nosenie počas celého pracovného dňa

Tvarovaná penová vnútorná výstelka 
poskytuje uchu dostatočný priestor

Silné a odolné ABS mušle s modernou 
lesklou povrchovou úpravou

Jednoduchá identifikácia
vďaka farebnému rozlíšeniu

Nevodivá konštrukcia

SNR 26 dB

Mäkké a pohodlné tesniace vankúšiky. 
Jednoduchá výmena vďaka ”Snap-in” systému.

ED 1H ED 2H

ED 3H

ED 1C ED 2C

ED 3C
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Mušľový chránič so zabudovaným AM/FM stereo prijímačom s veľkými ovládacími 
prvkami umožňuje rýchle a jednoduché naladenie stanice. Slúchadlá disponujú 
vstupom pre MP3 prehrávač, mobilný telefón atď. Ergonomický dizajn, jednoducho 
nastaviteľný a stabilný teleskopický hlavový oblúk, penou plnené tesniace 
vankúšiky pre zvýšené pohodlie i v prípade nosenia okuliarov. Nabíjanie  
na 2 AA batérie vydrží až 300 hodín.

Hmotnosť 380 g.

Mušľový chránič so zabudovaným AM/FM stereo prijímačom s veľkými 
ovládacími prvkami umožňuje rýchle a jednoduché naladenie stanice. 
Elektronicky riadené odpočúvanie okolia. Slúchadlá disponujú 
vstupom pre MP3 prehrávač, mobilný telefón atď. Ergonomický dizajn, 
jednoducho nastaviteľný a stabilný teleskopický hlavový oblúk, penou 
plnené tesniace vankúšiky pre zvýšené pohodlie i pri nosení okuliarov. 
Nabíjanie na 2 AA batérie vydrží až 300 hodín.

Hmotnosť 403 g.

Kombinácia náhlavného systému Hellberg s tvárovým štítom z 
nehrdzavejúcej ocele alebo polykarbonátu a slúchadlami ED 2H 
Ear Defender. Maximálny komfort a ochrana pre užívateľov, ktorí 
nepotrebujú zároveň ochranu hlavy. Slúchadlá spĺňajú normu  
EN 352-1: 2002.

ED TUNE-UP EAR DEFENDER 

SNR 31 dB

SNR 29 dB

ED RESPONSE 

ED SET 

ED HYGIENICKÝ SET 

www.ed-eardefender.com

Hygienický set  
pre slúchadlá ED 1, 2 & 3

AKO ZLOŽIŤ MUŠĽOVÉ CHRÁNIČE

SNR 30 dB



www.ed-eardefender.com
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V prípade záujmu o bezplatné testovanie produktov kontaktujte 

priamo našich konzultantov OOPP.

Váš CERVA tím

LEASE OF MEASURING

NOISE FREE

www.ludus.sk

