
Niveau-Afhankelijke Oordoppen 
Productbeschrijving
De 3M™ PELTOR™ Niveau-Afhankelijke oordoppen 
dragen bij aan de bescherming van uw gehoor en kunnen 
tevens bijdragen aan een groter omgevingsbewustzijn 
en betere communicatie in uitdagende omgevingen. De 
LEP-100 is gebouwd met de modernste geluidsniveau-
afhankelijke technologie en draagt bij hard geluid bij aan de 
bescherming van het gehoor en in rustige omgevingen aan het 
omgevingsbewustzijn.

Belangrijkste eigenschappen
 Helpt het gehoor te beschermen
 Geluidsniveau-afhankelijke werking (omgevingsgeluid)
 In-ear oplossing die compact werken mogelijk maakt
 Intuïtieve éénknopsbediening
 Oplaadbaar

Toepassingsgebieden
Algemene industrie, Reiniging, Productie, Jagen & Schieten

Normen en goedkeuringen
De niveau-afhankelijke gehoorbescherming voldoet aan de 
essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de 
PBM-richtlijn 89/686/EEG, de EMC-richtlijn 2004/108/
EG en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Het product voldoet 
dan ook aan de eisen voor CE-markering. Neem contact 
op met 3M in het land van aankoop voor een kopie van 
de conformiteitsverklaring. Het product is getest en 
goedgekeurd in overeenstemming met EN 352-2:2002,  
EN 352-7:2003, EN 55022:2010 +AC:2011 klasse B,  
EN 55024:2010, EN 61000-6-2:2005 +AC:2005,  
EN 61000-6-3: 2007 +A1:2011 en EN 50581:2012.

Modellen:
Artikel-
nummer

Omschrijving 3M ID-
nummer

LEP-100-EU 3M™ PELTOR™ LEP-100 EU niveau-
afhankelijke oordoppen, kit

70-0716-7506-3

Accessoires en reserveonderdelen
TEP-CORD 3M™ PELTOR™ vervangend koord 70-0716-7379-5

LEP-100E 3M™ PELTOR™ vervangend oorstuk 70-0716-7512-1

LEP-100C 3M™ PELTOR™ vervangend bewaar- 
opslagdoos

70-0716-7513-9

370-TEPL-25 3M™ UltraFit vervangende 
oordoppen, groot

70-0716-7374-6

370-TEPM-25 3M™ UltraFit™ vervangende 
oordoppen, medium

70-0716-7373-8

370-TEPS-25 3M™ UltraFit™ vervangende 
oordoppen, klein

70-0716-7372-0

PELTIP5-01 3M™ Torque™ oordoppen XH001679626

Technische gegevens 
3M™ PELTOR™ LEP-100 EU
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Model

Microfoontype Omnidirectioneel

Voeding oorstuk / elektrische kenmerken 

Accutype oordoppen Lithium-ion

Accuduur oordoppen Tot 16 uur

Oplaadtijd oordoppenaccu Ca. 90 minuten

Volumestappen oordoppen 3 stappen: Low, Medium, High

Batterijtype opslagdoos 3 AA alkalinebatterijen

Batterijduur opslagdoos Tot 16 oplaadcycli

USB-poort opslagdoos Micro B

Normen

Waterbestendigheid Voldoet aan IP54 met gesloten 
deksel en USB-poort.

SNR PBM-richtlijn 89/686/EEG

Fysieke eigenschappen

Materiaal opslagdoos ABS

Toetsenpaneel oordoppen: Eenknopsbediening

Toetsenpaneel opslagdoos Eenknopsbediening (Oplaadstatus)

RoHS-overeenstemming: RoHS II

Gewicht opslagdoos met lader,
2 oordoppen, 4 paar communicatie-
oordoppen, snoer, 3 AA-batterijen:

272 g

Gewicht lader met batterijen,
2 oordoppen en snoer:

198 g

Gewicht: Lader 119 g

Gewicht: 1 oordoppen: 4 g

Omgevingscondities

Bedrijfstemperatuurbereik 0 tot 50 °C

Opslagtemperatuurbereik: -20 tot 60 °C

Bedrijfstemperatuurbereik: 0 tot 50 °C

Opslagtemperatuurbereik -20 tot 20 °C (1 jaar)

-20 tot 45 °C (3 maanden)

-20 tot 60 °C (1 maand)

Garantie:
De garantie dekt geen schade, veroorzaakt door nagelaten onderhoud of een achteloze 
omgang met het product. Raadpleeg de gebruiksinstructies voor meer informatie over 
onderhoud. Neem contact op met uw verkoper of met een plaatselijk kantoor van 3M voor de 
volledige garantievoorwaarden.

Belangrijke opmerking:
3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend (inclusief, maar 
niet beperkt tot, winstderving, verlies van omzet en/of goodwill) die ontstaat op grond 
van het vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die in dit document door 3M wordt 
verstrekt. Het is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het bepalen van de geschiktheid 
van de producten voor hun bedoelde gebruik. Niets uit deze verklaring wordt geacht de 
aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan 
uit te sluiten of te beperken. 3M erkent de rechten van de eigenaars van de respectieve 
handelsmerken in deze publicatie.

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
T 00 31 15 782 24 51
3msafety.nl@mmm.com
3msafety.nl

Demping in het laboratorium

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gemiddelde 
dempingswaarde (dB)

34,5 31,5 36,2 33,4 34,8 34,9 38,8

Standaardafwijking 
(dB)

6,0 5,4 5,6 4,3 3,8 5,0 4,0

Aangenomen 
beschermingswaarde 
(dB)

28,5 26,1 30,6 29,1 31,0 29,9 34,8

SNR=32 dB H=31 dB M=30 dB L=29 dB

PELTIP5-01/ 3M™ Torque™ oordoppen

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gemiddelde 
dempingswaarde (dB)

37,8 36,0 40,5 41,2 41,3 39,6 46,1

Standaardafwijking 
(dB)

4,3 5,5 4,2 4,7 3,2 4,3 3,6

Aangenomen 
beschermingswaarde 
(dB)

33,5 30,5 36,3 36,5 38,0 35,3 42,5

SNR=38 dB H=37 dB M=36 dB L=34 dB

 WAARSCHUWING!
Gehoorbeschermingsproducten*
Deze gehoorbescherming draagt bij aan een lagere blootstelling aan gevaarlijke 
geluidsniveaus en plotselinge harde geluiden. Een verkeerd gebruik of het niet dragen van de 
gehoorbescherming op ieder moment waarop u aan geluid wordt blootgesteld, kan leiden tot 
gehoorverlies of -letsel. Vraag uw leidinggevende, zie de gebruiksinstructies of neem contact 
op met 3M Technical Service in de Benelux voor het juiste gebruik van de oordoppen. 
Overleg voordat u oordoppen draagt met uw huisarts als u last hebt van afscheiding uit het 
oor of een oorinfectie. Als u dit nalaat, kan dit leiden tot gehoorverlies of -letsel.
Verstikkingsgevaar – Buiten bereik van baby’s en kleine kinderen houden.

 VOORZICHTIG! 
Als deze gehoorbescherming wordt gedragen volgens de gebruiksinstructies, draagt deze bij 
aan de vermindering van continu geluid, zoals industriële geluiden en geluid van voertuigen 
en vliegtuigen, en van zeer luide, plotselinge geluiden, zoals geschutvuur. Het is moeilijk 
om de tijdens blootstelling aan plotselinge geluiden vereiste en/of werkelijk verkregen 
gehoorbescherming te voorspellen. Bij geschutvuur zullen de prestaties afhangen van het 
wapentype, het aantal afgevuurde schoten, de juiste verzorging van de gehoorbescherming 
en andere variabelen. Als uw gehoor dof lijkt of als uw oren tuiten, piepen of zoemen tijdens 
of na blootstelling aan geluid (waaronder geschutvuur), of als u om enige andere reden een 
gehoorprobleem vermoedt, loopt uw gehoor mogelijk risico. Bezoek www.3MSafety.nl 
(Nederland) of www.3MSafety.be (België) voor meer informatie over gehoorbescherming 
tegen plotselinge, harde geluiden.

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
T 00 32 2 722 52 96
3Msafety.be@mmm.com
3Msafety.be

© 3M 2016. Alle rechten voorbehouden.
3M en alle andere handelsmerken in deze 
publicatie zijn handelsmerken van de  
3M Company.
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