FORMSTØBTE HØREVÆRN OG
ØREPROPPER TIL PROFESSIONEL BRUG

HØREVÆRN

FORMSTØBTE HØREVÆRN - EN GOD INVESTERING
Høreskade er den næsthyppigste arbejdsskade, og når skaden er sket, kan øret ikke helbredes. Høreværn dæmper
den skadelige støj. For medarbejderne betyder lyddæmpning desuden en roligere og mindre stresset arbejdssdag, da
uvedkommende lyde nedsættes eller forsvinder helt. Det betyder større effektivitet!
Fordele ved Audiovox individuelle høreværn
Der er store fordele ved Audiovoxs individuelle, formstøbte høreværn:
• Skræddersyet så de passer perfekt til den enkeltes øre
• Behagelige at bære
• Dæmper effektivt
• Tale kan stadig høres
• Næsten usynlig i øret
• Kan anvendes med sikkerhedshjelm
• Lette at vedligeholde

Fakta og krav om
lyddæmpning
Omkring 60% af de
mennesker, der arbejder
i støjfyldte omgivelser,
anvender ikke høreværn.

Om Audiovox høreværn
• Kan leveres med snor, hvilket er praktisk, hvis de hyppigt tages ind og ud af øret
• Fås med filtre med forskellig lyddæmpning, så de kan tilpasses til enhver
arbejdssituation
• Er fremstillet i et blødt og fleksibelt materiale
• Fremstilles som standard i transparent, men kan leveres i andre farver

Arbejdstilsynet foreskriver, at når støjbelastningen er over 85
dB(A), skal man anvende
høreværn. Selv kort tids
udsættelse for kraftig støj
uden høreværn kan give
høreskade.

AUDIOVOX INDUSTRIHØREVÆRN MED
LINEÆRE OG ULINEÆRE FILTRE
Kompakte industrihøreværn med et lille håndgreb, som gør det let at sætte høreværnet i
og tage ud:
• Der kan vælges mellem lineære eller ulineære filtre.
• Industrihøreværn 205 fås med 4 forskellige ulineære filtre. Dæmper både på lavfrekvens fx tale, mellemfrekvens fx maskinstøj og højfrekvens fx pludselige lyde fra
maskiner, vinkelsliber, trykluft etc.
• Industrihøreværn 204 dæmper over hele frekvensområdet med maxdæmpning 30db
• Industriværn 2052 fås med 3 forskellige lineære filtre, som dæmper lige meget på
frekvenområdet 10db - 25 db
Varenavn

Varenr.

DB. nr

Supplerende oplysninger

Audiovox Industrihøreværn 205

9500000205

2020802

Med ulineært filter

Audiovox Industrihøreværn 204

9500000204

2020801

Uden filter

Audiovox Industrihøreværn 2052

9500002052

2020803

Med lineært filter
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Vidste du? Lineære
filtre dæmper lyden på
alle frekvenser, mens
ulineære fitre dæmper
de høje lyde mere end
de svage lyde
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HØREVÆRN

AUDIOVOX ELEKTRONISKE HØREVÆRN
Formstøbte elektroniske høreværn, der beskytter mod de skadelige lyde i støjende
miljø, samtidig med at man kan kommunikere med hinanden:
• Med 4 forskellige programmer, så man kan tilpasse brugen af sit høreværn
• Audiovox høreværn 223 forstærker lyden elektronisk med op til 15db svarende til
5 gange egen hørelse og lukker elektronisk ved 85db
• Audiovox høreværn 222 forstærker lyden elektronisk med op til 30db svarende til
10 gange egen hørelse og lukker elektronisk ved 85db
Varenavn

Varenr.

DB. nr

Supplerende oplysninger

Audiovox høreværn 222

9500000222

2020826

Elektronisk, dæmper optil 30db

Audiovox høreværn 223

9500000223

2020823

Elektronisk, dæmper optil 15db

AUDIOVOX HØREVÆRN MED KOMMUNIKATION
Formstøble høreværn til kommunikation via Jabra Bluetooth headset. Med disse høreværn får medarbejderne to forskellige funktioner i ét høreværn. Medarbejderen beskytter ørerne mod skadelig støj, mens man kan kommunikerere
takket være den ekstra kanal, som er tilpasset Jabra headset:
• Fås med 4 forskellige ulineære filtre. Dæmper både på lavfrekvens (tale), mellemfrekvens (maskinstøj) og højfrekvens (pludselige lyde fra maskiner, vinkelsliber, trykluft etc.).
Varenavn

Varenr.

DB. nr

Supplerende oplysninger

Audiovox høreværn 207/2

9500000207

2020820

Med kommunikation

Audiovox høreværn 208/2

9500000208

2020821

Med kommunikation

Audiovox høreværn 208/2

Audiovox høreværn 207/2
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AUDIOVOX SOVEPROPPER
Sovepropper i klinisk rent silikonemateriale. Dæmper både høje frekvenser og lyde med irriterende lave fremkvenser lyde som ikke normalt dæmpes af vat og almindelige ørepropper. Meget komfortable, ingen udstikkende dele, nemme
at rengøre, intet tryk i eller på øregangen. Det er stadig muligt at høre alarmsirener. Standardfarven er transparent,
men fås i flere farver.
Varenavn

Varenr.

DB. nr

Audiovox Sovepropper 201

9500000201

2020800

KONTAKT
FF TOOL • Lundeborgvej 14 • 9220 Aalborg Øst
Telefon +45 98 58 11 00
www. fftool.dk • tool@fftool.dk
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