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3M™ Ochrana hlavy a obličeje

Společnost 3M, přední světový výrobce osobních ochranných pracovních 
prostředků, je hrdá na to, že může nabízet výrobky značky Peltor™ jako 
součást své produktové řady.

Výrobky pro ochranu hlavy a obličeje, a také komunikační systémy a 
chrániče sluchu pro hlučná a nebezpečná prostředí, jsou osvědčenými 
špičkovými výrobky. Díky více než 50 letům zkušeností je značka Peltor 
příslibem výrobků vynikající kvality, které poskytují optimální rovnováhu 
mezi pohodlím a ochranou.

Naším cílem je zajistit uspokojení potřeb našich zákazníků s využitím 
výjimečných schopností vedení, odborných znalostí, kvality a špičkových 
služeb. Díky naší globální technologické, výrobní a znalostní síti dokážeme 
nabídnout více, než jenom vývoj produktů, které pomáhají vašim 
zaměstnancům pracovat v bezpečí a pohodlí. Moderní technická řešení a 
technologie, které jsou základem výrobků značky Peltor, doplňují vysoké 
standardy kvality a inovací trvale se rozvíjející řady produktových řešení, 
které vy, naši zákazníci, od společnosti 3M očekáváte.

Komplexní ochrana
Naším cílem je pomáhat chránit lidi v práci, doma, po celý život.
Věříme, že zdraví a bezpečnost jsou prioritou v jakémkoliv pracovním 
prostředí a že větší pohodlí zlepšuje ochranu pracovníků, což vede ke 
zlepšené produktivitě a shodě s bezpečnostními požadavky. Kromě samotné 
ochrany osob je naším cílem také ochrana životního prostředí. Proto je naším 
deklarovaným cílem vývoj a používání bezpečných produktů, které mají 
minimální dopad na osoby, prostředí a pracoviště.

Dlouhodobé inovace
Dosažení našich cílů vyžaduje dodržování kultury odpovědnosti, realizace 
inovací inspirovaných zákazníky, znalosti a odborné schopnosti, které stojí na 
hlubokém porozumění potřebám našich zákazníků. 
Značka Peltor, osvědčený přední výrobce produktů pro ochranu hlavy 
a obličeje, nabízí kompletní produktovou řadu přileb, ochranných štítů a 
příslušenství pro osoby, které jsou vystaveny vlivům nebezpečného prostředí. 
Výrobky poskytují integrovaná řešení, vyznačují se optimálním přizpůsobením 
pro chrániče sluchu Peltor a novým, jedinečným Uvicator™ Senzorem.

Svou bezpečnost berte osobně

Společná práce
3M je více než jen produkty. Úzce spolupracujeme s distributory, profesionály 
a společnostmi z oblasti bezpečnosti na ochraně zaměstnanců, kteří jsou 
vystaveni vlivům nebezpečného prostředí. Díky obchodním zastoupením po
celém světě může společnost 3M pomoci svým zákazníkům uspět kdekoliv.

Partnerství v oblasti bezpečnosti
Mnoho známých společností si vybralo výrobky značky Peltor pro zajištění 
optimální bezpečnosti při práci. Díky uzpůsobitelnému potisku, reliéfním 
značkám a dalším řešením mohou naše výrobky pomoci rovněž vylepšit 
hodnotu vaší značky.
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Provozní životnost a ochranná funkce ochranných přileb je ovlivňována fyzickým nebo chemickým 
poškozením a ultrafialovým zářením ze slunce. Zatímco fyzické poškození způsobené nárazy do 
skořepiny přilby nebo poškození působením agresivních chemikálií je obvykle snadno viditelné, 
poškození způsobené ultrafialovým zářením je obtížně zjistitelné.

Pokud je ochranná přilba vystavena působení slunečních paprsků, může být stabilita plastové 
skořepiny nepříznivě ovlivněna v důsledku působení slunečních paprsků na plastové materiály, což 
může zeslabit pevnost přilby a narušit bezpečnost nositele. Nepříznivý účinek je závislý nejenom na 
povaze plastového materiálu, ale rovněž na intenzitě slunečního záření.
Příliš často nemusí být poškození skořepiny přilby viditelné pouhým okem.

Při snižování tohoto rizika se výrobci příliš často spoléhají na obecné předpisy pro používání, 
skladování a výměnu, bez ohledu na dobu působení slunečních paprsků. V souladu s vhodnými 
bezpečnostními postupy si musí uživatel uvědomit, jakým způsobem a jak dlouho byla přilba 
používána, aby bylo zamezeno zbytečnému vyřazování „dobrých“ přileb.

Díky novému Uvicator™ senzoru nyní existuje přesný a snadný způsob hodnocení integrity a 
bezpečnosti přilby související s ultrafialovým zářením bez zvýšení nákladů na zbytečnou výměnu. 
Stačí jednoduché zjištění změny barvy indikátoru.

Červená, nový symbol bezpečnosti.
Patentovaný Uvicator™ senzor je určen k tomu, aby snadno a jednoznačně signalizoval uživateli, 
kdy byla jeho přilba nadměrně vystavena působení ultrafialového záření a kdy tedy nastal čas na 
její výměnu. Tato nová technologie je výsledkem mnoha let komplexního testování umělého stárnutí 
různých kombinací materiálů za různých podmínek působení slunečního záření.

Kruhový indikátor, založený na senzoru Uvicator, je strategicky umístěn mírně pod nejvyšším místem 
přilby. Toto umístění bylo pečlivě vybráno tak, aby se optimalizovalo měření intenzity slunečního 
záření za normálních pracovních podmínek, když se hlava mírně nakloní dopředu.

Když je přilba vystavena působení slunečního záření, indikátor je kalibrován tak, aby detekoval míru 
přijatého ultrafialového záření a postupně měnil svou barvu, po směru hodinových ručiček, z červené 
na bílou. Když je senzor již zcela bílý, znamená to, že přilba obdržela maximální přípustnou dávku 
ultrafialového záření, a proto je nutné ji vyměnit.

Má-li být senzor Uvicator plně funkční, zajistěte, aby na indikátor nebyly přilepovány žádné štítky 
nebo nálepky.

3M   Uvicator™™  Sensor 
pro bezpečné pracovní podmínky

Signalizuje, kdy je nutné 
přilbu vyměnit

Měření působení 
ultrafialového záření

Technicky kalibrované 
a testované

Globálně funkční 
ve většině prostředí

3M Uvicator Sensor™ ™
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3M™ Ochrana hlavy

3M™ Kombinace přilby pro 
lesnictví
Připraveno k okamžitému 
použití v lesnickém odvětví
Obsahuje: přilbu G3000, 
drátěný zorník V4CK, chrániče 
sluchu H31P3E, ochranu proti 
dešti GR3C

3M™ Kombinace pro 
průmysl
Dielektrická kombinace je 
speciálně navržena pro práci 
v elektrotechnickém prostředí 
Obsahuje: přilbu G2001, 
chrániče sluchu H31P3K-01, 
čirý zorník V4H

3M™ Integrované brýle
Určené k použití s přilbami 
3M™.
Design umožňuje brýle snadno 
vsunout mezi skořepinu přilby 
a výstelku.
Dostupné odstíny: šedá, žlutá,
čirá.

3M™ Příslušenství 
k přilbám
K dispozici je široké spektrum 
příslušenství včetně potítek, 
pásků pod bradu, ochrany proti 
dešti atd.

Přilba 3M™ G2000
Atraktivní design a vynikající ochrana! To je nejjednodušší způsob, 

jak popsat přilbu G 2000. Tato přilba splňuje požadavky pro formální 

testování a díky své nízké zadní části a relativně nízkému profilu se 

pohodlně nosí.

Byla zkonstruována pro možnost použití s dalším příslušenstvím, jako je 

integrovaná ochrana zraku, zorník nebo ochrana sluchu.

Vlastnosti a výhody:

Odvětrání
 + Pro pohodlí je základním požadavkem 
dobré odvětrání, obzvláště v teplém 
prostředí.

 + Přilba G2000 umožňuje volné proudění 
vzduchu mezi přilbou a upínacím 
systémem. V kombinaci s odvětráváním 
v horní části přilby pomáhá dosáhnout 
vetší přijatelnosti pro uživatele.

Volitelný prostor pro uživatelský 
potisk

 + Rovná plocha pro potisk logem nebo 
názvem značky apod.

Technologie 3M™ Uvicator™
 + Disk signalizuje, kdy je nutné přilbu 
vyměnit

Ochrana krku
 + Rozšířený okraj zadní části přilby 
poskytuje dodatečnou ochranu citlivé 
oblasti krku

Nastavitelný náhlavní pásek
 +  Pro snadnější a rychlejší nastavení.

Volitelný profil pro mušlové chrániče 
sluchu

 + Model G2000 je vybaven speciálním 
profilem, který umožňuje upevnit 
chrániče sluchu na přilbu a dosáhnout 
tak optimálního nasazení a maximální 
nastavitelnosti pro individuální potřeby

Místo pro upevnění příslušenství
 + Nastavitelné upevňovací místo v těžišti 
přilby umožňuje jednoduché připojení 
příslušenství, například mušlových 
chráničů sluchu, náhlavních souprav 
a zorníků

Potítko
 + Snadná výměna poskytující nejvyšší 
pohodlí a hygienické podmínky. 
K dispozici rovněž v provedení z měkké 
kůže

kožené potítko

GH2 řemínek pod bradu

Další produkty 3M™ 
na ochranu hlavy

Přilby 3M™ řady G2000
Dostupné v 7 barevných .provedeních 
s klasickým upínáním nebo dotahovacím kolečkem.
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Přilba 3M™ G3000
Přilba G3000 byla navržena v úzké spolupráci s pracovníky v lesnictví 

a průmyslu. Je určena k používání v drsném prostředí s náročnými 

požadavky na účinnou ochranu, dokonalou ventilaci a maximální zorné 

pole.

Přilba 3M™ G3000 Hi-Viz

Přilba G3000 Hi-Viz je ochranná přilba se stejným příslušenstvím a mírou 

ochrany jako přilba G3000, je však určena pro uživatele, kteří chtějí být 

při práci jasně viditelní. Tato přilba má stejné ochranné vlastnosti jako 

standardní model G3000.

Materiál: ABS odolný vůči UV záření
Barvy:  žlutá, bílá, oranžová, červená, 

modrá, zelená a Hi-Viz
Hmotnost: 310 g 
Velikost:  54-62 cm pro model 

s klasickým upínáním
  53-62 cm pro model 

s dotahovacím kolečkem

Vlastnosti a výhody:

Senzor 3M™ Uvicator™
 +  Disk signalizuje, kdy je nutné přilbu vyměnit

Odvětrání
 +  Optimalizované odvětrávání s mnoha 
ventilačními otvory.

Hladký design
 +  Měkce oblý design přilby pomáhá 
snížit riziko, že se některá z jejích částí 
zachytí o větve apod.

Otočná výstelka
 +  Výstelku lze otočit o 180° a přilbu 
nosit čelem dozadu. To je ideální 
například při práci v úzkých prostorech 
nebo při výškových pracích.

Nastavitelný náhlavní pásek
 +  Pro snadnější a rychlejší nastavení.

Prostor pro název společnosti
 +  Plocha pro potisk logem nebo názvem značky 
apod.

Krátký štítek
 +  Krátký štítek pro širší zorné pole.

Parametry přilby G3000:
Vynikající ochrana a plné schválení podle normy EN 397 a dále 
následující osvědčení:
• G3000*
 nízká teplota, –30 °C a roztavený kov, MM
•  G3001* 
  (bez odvětrávání): nízká teplota, –30 °C, roztavený kov, MM 

a elektrická izolace 440 V AC

 

• G3001* 1000V 
 (bez ventilace): stejné jako G3001, dále osvědčení podle EN50365, 

zkouška elektrické izolace při 1000 V AC
• G3000*-10* 
 (s reflektorem a držákem kabelu) nízká teplota, –30 °C a roztavený 

kov, MM

Přilby 3M™ řady G3000
Dostupné v 7 barevných provedeních s klasickým 
upínáním nebo dotahovacím kolečkem.

3M™ Ochrana hlavy
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Integrované lehké brýle se snadno upevňují na ochrannou přilbu 3M.
Unikátní konstrukce umožňuje snadné zasunutí brýlí mezi skořepinu přilby a upínací systém. Individuální 
nastavení je možné díky několika pružným spojům.
Integrované ochranné brýle sedí těsně na tváři uživatele, poskytují vynikající ochranu před odlétávajícími 
částicemi, prachem atd. a jsou schválené podle normy EN166.
Vysoká trvanlivost pomáhá minimalizovat fyzické a chemické poškození.

K dispozici v následujících barvách: žlutá, šedá a čirá.

Uzavřené ochranné brýle 3M™ 
Fahrenheit pro přilbu 
3M™ G3000

Integrované ochranné brýle 3M™

V6E

V6C

V6B

Díky rámečku z měkkého průhledného PVC tyto uzavřené ochranné brýle dokonale 
sedí, je možné je nosit i přes stávající dioptrické brýle. Průzor je zhotoven z acetátu 
odolného proti nárazu, který je rovněž opatřen ochranou proti zamlžování a 
poškrábání. Brýle Fahrenheit jsou schváleny podle normy EN166.

7

Ochranné přilby všech uvedených variant jsou certifikované a vyhovují pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par 
zóny 1 a zóny 2 podskupiny výbušnosti IIA, IIB; s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 21 a zóny 22; plynujících dolů s nebezpečnými 
atmosférickými podmínkami 1 a 2. Všechny přilby jsou antistatické.

GH4 řemínek pod bradu - 3 bodový GH1 řemínek pod bradu
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Náhlavní systém 3M™ G500™
3M™ G500 je robustní, samostatný a snadno použitelný náhlavní 

systém pro ochranu obličeje, který lze kombinovat s velkým množstvím 

obličejových štítů a lze tak vyhovět požadavkům většiny aplikací 

v lesnictví a průmyslu jako takovém. Tyto produkty byly navrženy 

s důrazem na vysokou kvalitu a poskytují tedy ochranu proti nárazům 

zepředu a z boku. Při vývoji tohoto produktu jsme věnovali zvláštní 

pozornost zajištění maximálního pohodlí uživatele při minimálním dopadu 

na výhled.

Náhlavní systém 3M G500 je také navržen pro kombinování s chrániči 

sluchu nebo zabudovaným komunikačním systémem. Praktické 

a pohodlné řešení ochrany obličeje a sluchu pro situace, které nevyžadují 

ochranu hlavy. Široké spektrum použitelných zorníků a chráničů sluchu 

umožňuje použití v nejrůznějších průmyslových situacích.

Vlastnosti a výhody:

Čelní kryt
 +  Větrání pro zvýšené pohodlí. 
Čelní kryt je také navržen jako 
držák kabelů pro kombinaci 
s komunikačními produkty Peltor.

Síťový obličejový štít
 + Typ 5B (polyamidová síťka) je 
schválen pro částice pohybující 
se vysokou rychlostí 45 m/s (F) 
v souladu s EN1731.

Integrované brýle
 + Pro lepší ochranu zraku lze systém 
G500 vybavit řadou integrovaných 
brýlí (V6*), dostupných v čirém, 
šedém a žlutém odstínu.

Ochrana sluchu
 + Díky robustní konstrukci náhlavního 
pásku lze systém G500 používat 
s chrániči sluchu i bez nich. Otvor 
má velikost 30 mm a je kompatibilní 
s chrániči sluchu Peltor P3E.

Náhlavní pásek
 + Robustní konstrukce připravená pro 
upevnění chráničů sluchu.

3M™ G500 kombinace pro průmysl
Zde je zobrazena kombinace náhlavního 
systému 3M™ G500 s čirým polykarbonátovým 
obličejovým štítem. (G500V5FH510-GU)

3M™ G500 Kombinace pro lesnictví
Zde je zobrazena kombinace náhlavního systému 
3M™ G500 s drátěným obličejovým štítem 
z nerezové oceli 5C. (G500V5CH510-OR)

Upínání s dotahovacím kolečkem. 
Toto řešení je ergonomicky navržené 
tak, aby poskytovalo oporu pro krk 
a umožňovalo pohodlné nošení při 
delším používání. Otočný regulátor 
je vyroben z materiálu TPE pro 
minimální prokluzování.

Nastavení upínání
Tříbodové nastavení výšky 
a osmibodové nastavení pro

Zorník 5B/5C-1/5J-1 
Drátěný obličejový štít
Široké spektrum použitelných zorníků 
umožňuje použití v nejrůznějších 
průmyslových situacích.
Materiál pletiva: polyamid, nerezová ocel 

Obličejový štít čirý 5F-11
Široké spektrum použitelných zorníků 
umožňuje použití v nejrůznějších 
průmyslových situacích.
Možnosti: čirý polykarbonát nebo 
polykarbonát s odstínem 5 obličejového 
štítu 5E-11

Integrované brýle:
V6C žluté,
V6B šedé,
V6E čiré
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Polykarbonátový štít čirý 5F-11 je schválen pro nejvyšší ochranu proti vysokorychlostním částicím 



Systém obličejových štítů 3M™ V5 je navržen pro nejlepší kompatibilitu 

s bezpečnostními přilbami 3M™ řady G3000, integrovanou ochranou zraku 

3M™ V6, mušlovými chrániči sluchu 3M™ Peltor™ a komunikačními soupravami. 

Některé typy obličejových štítů v kombinaci s držákem 3M™ V5 také poskytují 

zlepšenou ochranu před vysokorychlostními částicemi, a to jak zepředu, 

tak po stranách.

Díky nové funkci „snap-in“ je upevnění obličejového štítu do držáku rychlé 

a snadné. 

+ =

Systém obličejových 
štítů 3M™ V5
Chytrá řešení, snadné přizpůsobení

5F-11V5

Polykarbonátové obličejové štíty pro kombinaci 
s držákem 3M™ V5
Polykarbonátové obličejové štíty jsou odolné vůči poškrábání a pro nejlepší 
výhled jsou po obou stranách ošetřené proti zamlžení.
Čirý obličejový štít 5F-11 pro kombinaci s držákem 3M™ V5 poskytuje 
střední ochranu nárazu (120 m/s). 
Obličejový štít (odstín 5) 5E-11 je vhodný pro svařování plamenem 
a poskytuje ochranu proti střední energii nárazu (120m/s).

Síťové obličejové štíty pro kombinaci s držákem 3M™ V5
Kovové síťové obličejové štíty pro kombinaci s držákem 3M™ V5 jsou 
robustní a typ 5B poskytuje zvýšenou ochranu před vysokorychlostními 
částicemi, aniž by byl omezen výhled a pohodlí uživatele.
Polyamidový obličejový štít představuje lehké a nevodivé řešení a je 
vhodný pro použití v elektricky nabitých prostředích.

Robustní obličejové štíty v kombinaci s držákem 3M™ V5 
poskytují stejně vysokou úroveň pohodlí a dobrý výhled jako 
původní štíty řady V4, navíc většina typů nabízí zvýšenou 
ochranu před vysokorychlostními částicemi.

5F-11

B 
Nejvyšší ochrana před

vysokorychlostními 

částicemi. Střední energie 

nárazu (120 m/s)

5J-1

S 
Zvýšená odolnost 

12m/s

5C-1

S
Zvýšená odolnost 

12m/s

5B

F 
Náraz s nízkou energií

45 m/s

BT
Střední ochrana před 

vysokorychlostními 

částicemi

5E-11

3M™ Ochrana obličeje
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pozn. Pokud chcete připojit kombinaci štítu s držákem 3M TM V5k 
ochranné přilbě bez chráničů sluchu, použijte adaptér P3E/V2. adaptér P3E/V2

Připravuje se



Model Evropská
norma

Číslo odstínu/
typ filtru 

Optická
třída

Symbol Oblasti použití Mechanická pevnost

5F-11 EN166:2001 2C-1,2 1 B
3
8

Vysokorychlostní částice
Odolnost proti postřiku kapalin
Odolnost proti elektrickému oblouku vzniklé z krátké spojení

Střední energií nárazu(120 m/s)

5E-11 EN166:2001 IR 5.0 1 BT
3
9
K
N

Vysokorychlostní částice při extrémních teplotách (-5°C až +55°C)
Odstřikující kapaliny
Odstřikování okují
Odolnost vůči poškození povrchu jemnými částicemi
Odolnost vůči zamlžování

Náraz se střední energií (120 m/s)

Model Evropská norma Omezení světla Symbol Oblasti použití Mechanická pevnost

5B

    

EN1731:2006 45% F Vysokorychlostní částice Náraz s nízkou energií (45m/s)

5C-1

    

EN1731:2006 24% S Zvýšená odolnost (12m/s)

5J-1

    

EN1731:2006 Oblast 1: 17%
Oblast 2: 28%
Oblast 3: 37%

S Zvýšená odolnost (12m/s)

Pokud obličejový štít a rám nejsou označené stejným symbolem, platí pro celou ochranu obličeje nejnižší úroveň.

Pokud obličejový štít a rám nejsou označené stejným symbolem, platí pro celou ochranu obličeje nejnižší úroveň.

Technické parametry a certifikace - štíty

Model Hmotnost: Rozměry Barva: Materiál:

5F-1 138 g 172 x 348 mm Čirá Polykarbonát

5E-1 138 g 172 x 348 mm Zelená Polykarbonát

5B 45 g ø 0,3 1,0 x 1,0 mm Černá Polyamidová síťka

5C-1 54 g ø 0,24 1,8 x 2,5 mm Černá Síťka z nerezové oceli

5J-1 53 g Oblast 1 (17%): 4,0x1,5x0,15 mm
Oblast 2 (28%): 3,0x1,5x0,15 mm
Oblast 3 (37%): 3,0x1,5x0,15 mm

Černá Síťka z leptané nerezové oceli

Značení

A = Náraz s vysokou energií (190 m/s)

B(T) = Náraz se střední energií (extrémní teploty -5°C až +55°C, 120 m/s)

F = Náraz s nízkou energií (45 m/s)

S = Zvýšená odolnost (12m/s)

K = Odolnost vůči poškození povrchu jemnými částicemi

N = Odolnost vůči zamlžování

3 = Odolnost proti postřiku kapalin

8 = Odolnost proti elektrickému oblouku vzniklé z krátkého spojení

9 = Odstřikování okují

2C = UV filtr s dobrým rozlišením barev

1,2 = Odstín čirý nebo žlutý

IR 5.0 = Svařovací filtr
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Ochrana dýchacích orgánů Aktivní a pasivní ochrana sluchu

Ochrana zraku Ochrana hlavy      Ochrana při svařování

Ochranné oděvy

Kombinované portfolio výrobků 3M™, Peltor™ a E-A-R™ zahrnuje vysoce kvalitní, inovativní řešení pro ochranu osob při práci. 

Zde jsou některé příklady:

Od roku 2008 významně rozšířili renomované výrobky Peltor™ a E-A-R™ produktovou řadu výrobků ochrany sluchu, zraku, obličeje a hlavy 

společnosti 3M. Získáte výhody plynoucí ze spojených sil společností, které stanovovaly standardy po celém světě v oboru ochrany zdraví a 

bezpečnosti při práci. Chraňte sebe i své zaměstnance lépe než dříve pomocí profesionálních řešení na ochranu zdraví, které splňují všechny 

požadavky a jsou dokonale uzpůsobené pro vaše individuální použití.

Více bezpečnosti z jednoho zdroje

Bezpečná sázka na ještě vyšší výkon
Toto nové portfolio výrobků společnosti 3M představuje ohromnou výhodu pro vás, zákazníka a uživatele, protože díky spojeným 

silám dokážeme vyvinout ještě lepší a pohodlnější řešení prostředků osobní ochrany. To znamená zlepšenou ochranu, vyšší pohodlí a 

zvýšenou produktivitu. Kvalita, inovace a know-how jsou i nadále odlišujícími prvky každého z našich produktů - pro zvýšenou bezpečnost 

a snadné použití.

Pokud budete potřebovat zodpovědět jakékoliv otázky související s ochranou zdraví při práci, jsou vám k dispozici již známé kontakty, 

které vám poskytnou osvědčené služby, na které jste si již jistě zvykli.

Řada různých osobních ochranných prostředků
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