3M Veiligheidsproducten
3M™ Geluidsindicator NI-100
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NIEUW! 3M™ Geluidsindicator NI-100
De 3M Geluidsindicator waarschuwt voor mogelijk schadelijke geluidsniveaus, zodat bepaald kan worden waar gehoorbescherming moet
worden gedragen. De gebruiker klikt de Geluidsindicator gewoon vast
op een overhemd of jas en het ledlampje geeft aan of het geluidsniveau
een waarde overschrijdt die gevaar kan opleveren.
• Rood knipperende led: geluidsniveau boven 85 dB(A)
gehoorbescherming dragen.
• Groen knipperende led: geluidsniveau onder 85 dB(A)
mogelijk gehoorbescherming vereist.
Met zijn lichtgewicht en stijlvolle ontwerp is de Geluidsindicator ideaal
voor werknemers in allerlei bedrijfstakken. Het product gebruikt een
oplaadbare batterij die tot 200 uur per oplaadbeurt meegaat, wat het
tot een economisch verantwoorde investering in uw bewustmakings
programma voor gehoorschade bij werknemers maakt.
De NI-100 kan worden gebruikt als een effectief educatiemiddel in
het kader van het Programma voor Gehoorbehoud om de werknemers
te helpen begrijpen wanneer ze gehoorbescherming moeten dragen.
De NI-100 kan ook specialisten op het gebied van industriële hygiëne
helpen bepalen wanneer gedetailleerde geluidsonderzoeken nodig zijn.

Bewuster van geluidsniveaus en
beter gebruik van gehoorbescherming
U kunt nu helpen het gehoor van uw medewerkers te beschermen door hen te vertellen wanneer ze gehoor
bescherming moeten dragen. Voor veel bedrijven valt het niet mee om hun medewerkers over gehoorbescherming
te instrueren, omdat:
• verschillende zones op de werkvloer uiteenlopende gehoorrisico’s opleveren;
• veel medewerkers dragen liever geen gehoorbescherming, ook al is het geluidsniveau gevaarlijk hoog;
• het instrueren van medewerkers en het handhaven van beleid over wanneer er gehoorbescherming moet
worden gedragen, is een doorlopende taak voor veiligheidsfunctionarissen.
In een variabele geluidsomgeving kan de 3M Geluidsindicator u helpen om de medewerkers duidelijk te maken
wanneer het geluidsniveau gevaar kan opleveren en ze gehoorbescherming moeten dragen. Dit is een van de
goedkoopste producten voor het controleren van gevaarlijke geluidsomgevingen.

Specificaties

Ware grootte

Afmetingen:

5,1 cm (l) x 3,6 cm (b) x 1,3 cm (d)

Gewicht:

17 g

Bedrijfs-/opslagtemperatuur:

10 °C tot +50 °C

Vochtigheidsgraad:

0 tot 95%; geen condensatie

Nauwkeurigheid:

3 dB

Waarschuwingsniveau:

Knippert rood bij > 85 dB(A)/knippert groen bij < 85 dB(A)

Type batterij:

Li-Poly (platte cel), ca. 200 uur bedrijfstijd voor herladen

Levensduur batterij:

Circa twee jaar aan oplaadcycli

Opladen:

Een mini-USB-kabel (los verkrijgbaar) wordt aangesloten op de poort
onderaan het apparaat

Automatisch uitschakelen:

Het apparaat wordt na circa 10 uur uitgeschakeld

Bediening 3M Geluidsindicator

Bestellen

Inschakelen: knop ingedrukt houden tot twee groene/rode lampjes knipperen.

3M Bestelnummer: NI100/doos met 10 stuks

• Groen knipperen betekent dat het geluidsniveau lager is dan 85 dB(A).
• Rood knipperen betekent dat het geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A) en
gehoorbescherming moet worden gedragen.

BELANGRIJK: Neem contact op met de lokale veiligheidskundige
van uw bedrijf voor meer informatie over het juiste gebruik van
gehoorbescherming.

*OPMERKING: Indien de Geluidsindicator niet handmatig wordt uitgeschakeld,
wordt hij na 10 uur automatisch uitgeschakeld.
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Neem voor meer informatie contact op met uw 3M vertegenwoordiger.

