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Soluções

3M Saúde Ocupacional
Linha de Comunicadores

Protegendo o seu mundo.



3M no mundo. • Recconhecimento: líder em inovação.

•• PrPreesente em mais de 65 países. 

• Mais de 200 fábricas.

• 80 mil funcionários.

3M no Brasil. • 65 anos.

• 4 mil funcionários. 

• 40 plataformas tecnológicas.

• 7 unidades industriais: Sumaré (matriz), Ribeirão Preto, Itapetininga,

Mairinque, Manaus, Bom Princípio e São José do Rio Preto.

• Uma das Melhores Empresas para se Trabalhar*.

• Centro Técnico para Clientes com 3.100 m².

Investimentos 

constantes.

• Laboratório de Pesquisa & Desenvolvimento com 1.740 m².

• Área de testes: realiza internamente o desenvolvimento de 

novas aplicações, capacitação técnica para uso de produtos 

3M e testes de desempenho dos produtos. Tudo isso por meio 

de laboratórios que oferecem ampla e completa estrutura.

• Centro de relacionamento: identifi car necessidades junto 

ao cliente para desenvolver soluções diferenciadas.

• Inovação: produtos que ditam tendências e transformam 

o dia a dia das pessoas.

• 16 anos consecutivos como marca Top of Mind*.
• Há mais de 30 anos no mercado de Saúde 

Ocupacional.

Bem-estar é ir além dos sorrisos. Trabalho é ir além de 
produtividade. E proteção é ir além de segurança. É com 
essa fi losofi a que a 3M inova, desenvolve, produz, aperfeiçoa, 
testa e, depois, faz tudo isso de novo. Tudo com o objetivo de 
proteger os momentos mais importantes do seu dia a dia na 
rotina com sua família. Conheça as soluções 3M em serviços 
de segurança e prepare-se para se surpreender.

* Segundo Revista Proteção

Nosso centro técnico é 
um ambiente onde ocorrem
ensaios e testes de produtos,
bem como apresentações
sobre toda a tecnologia 3M 
aos nossos clientes.

CTC Sumaré - SP

PROTEGENDO O SEU MUNDO.

*Fonte: Great Place to Work



Confi abilidade 
Os produtos 3M são fabricados com 
rigorosos critérios e atendem às normas 
nacionais e internacionais de qualidade.

Site 
Site com boletins técnicos, catálogos, vídeos 
de treinamentos, software para cálculo de vida 
útil de cartuchos químicos e guia de seleção de 
respiradores. 
www.3Mepi.com.br
www.youtube.com/3Mepi

@

Acompanhamento 
Especialistas da 3M vão ao local 
de trabalho dos usuários para
falar sobre os produtos.

Suporte Técnico
A equipe 3M sugere a melhor solução para 
cada necessidade e ensina a forma correta 
de colocação e utilização de seus produtos.

Certifi cações
Certifi cação do Inmetro na linha 
de Respiradores Descartáveis e Capacetes.

Disque Segurança 
Canal direto, rápido e fácil com a equipe 3M 
para a solução de dúvidas e problemas.
0800-0550705

A 3M sabe que inovação também pode ir além de oferecer o que há de melhor em soluções para você. 
É por isso que ela traz inúmeras vantagens e serviços listados abaixo, que você tem à sua disposição para 
complementar ainda mais sua rotina no trabalho.

VANTAGENS E SERVIÇOS.

Workshops 
A equipe 3M ministra cursos para educar, 
preparar e treinar os profi ssionais do mercado de 
Segurança ao Trabalhador. Informações adicionais 
estão disponíveis em nosso site.



Comunicadores
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Conteúdo

as mais diferentes

necessidades.
completas para
Soluções
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Na década de 50, os pilotos da força aérea da Suécia tinham um problema: a perda auditiva 

causada pela exposição ao ruído das aeronaves e a difi culdade de comunicação via rádio, 

exatamente pela intensidade de ruídos gerados pelas aeronaves.  

Como os ruídos eram elevados, os pilotos aumentavam o volume dos rádios, o que só piorava 

a situação. 

Era clara, então, a necessidade de proteger os usuários expostos a ruídos intensos e ao 

mesmo tempo permitir que eles pudessem se comunicar via rádio. 

Dessa necessidade surgiu, desenvolvido pela empresa sueca PeltorMR, depois incorporada à 

3M, os protetores auditivos tipo comunicador, ou simplesmente Comunicadores. 

Protetores Auditivos tipo “Comunicadores” ou simplesmente Comunicadores são 

equipamentos de proteção individual (EPIs) destinados a oferecer proteção auditiva contra 

ruídos intensos, ao mesmo tempo em que permitem a possibilidade de comunicação 

entre usuários. 

Dependendo da tecnologia empregada no equipamento, a comunicação se dá pelo uso 

do Comunicador conectado a um dispositivo bidirecional (rádios comunicadores, telefones 

celulares, telefones sem fi o) ou através  de microfones que captam o ruído ambiente, tratam 

o mesmo e o reproduzem em níveis seguros para o usuário.  

A linha de produtos 3M possui ainda soluções que combinam as duas tecnologias, o que 

permite que um usuário possa se comunicar de maneira segura através de um dispositivo 

bidirecional e também permanecer atento ao som ambiente. 

Além da combinação de tecnologias, a 3M possui também soluções específi cas para 

comunicação entre mecânicos de solo e cabine de aeronaves, e soluções com certifi cações 

para uso  em ambientes classifi cados. 

Este material irá auxiliá-lo na especifi cação da melhor solução para sua necessidade. 

Conte também com nossos canais de atendimento direto via web ou telefone 

(www.3Mepi.com.br ) ou fale conosco  (0800 055 07 05). 

História

O que são 
Comunicadores?
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A correta especifi cação de um protetor auditivo garante a efetiva proteção auditiva ao usuário. Portanto, é 

importante levar em consideração todos os fatores necessários para a escolha correta do protetor auditivo, 

como a dose de ruído a que o usuário está exposto e a compatibilidade de uso com outros EPIs, como 

capacetes, por exemplo. 

Além destes parâmetros técnicos, é fundamental também considerar o fator de “não-uso” pelo usuário.

Segundo normas internacionais, cada minuto exposto aos ruídos intensos reduz sensivelmente a proteção 

efetiva do protetor auditivo selecionado (veja fi gura).

E uma das razões mais comuns para a ocorrência destes “minutos de não-uso” é a necessidade de 

comunicação do usuário (via rádio ou com um colega próximo) ou mesmo da necessidade de o mesmo 

manter a percepção de sons no ambiente de trabalho, como alarmes, movimentação de peças e máquinas, 

etc.

Portanto, nestes casos onde a necessidade de permitir a comunicação do usuário é um parâmetro de seleção 

de proteção auditiva, o uso de comunicadores é a melhor opção, pois estes permitem que o usuário possa 

permanecer protegido durante todo o tempo em que estiver exposto aos ruídos intensos ao mesmo tempo  

que se comunica da forma que precisar, seja com o colega ao lado ou através de um rádio comunicador. 

A seguir você conhecerá toda a linha de comunicadores da 3MMR PeltorMR. Avalie sua necessidade e escolha 

o modelo mais adequado ao seu ambiente de trabalho.

Como especifi car 
um comunicador?

1

3

12

30

8 Horas

NRR

% Tempo de Uso – EN458

765432
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Glossário

Funções
Curta descrição das funções e signifi cado dos símbolos.

Aprovado ATEX

Equipamentos com certifi cação internacional para segurança intrínseca ATEX.

Função Dependente do Nível de Ruído

Cada concha possui um microfone que capta todos os sons do ambiente. O sistema 
eletrônico interno analisa a informação e processa o som antes de reproduzi-lo 
para dentro das conchas. Isto proporciona proteção efetiva contra ruídos nocivos, 
principalmente impacto ou intermitentes. 
Ao mesmo tempo, a fala e sinais fracos ou de menor intensidade podem ser 
amplifi cados até 10 vezes em comparação aos protetores auditivos convencionais.

Comunicação Bidirecional

Para comunicar à distância via rádio comunicador, celular ou telefone sem fi o.

Ao mesmo tempo, a fala e sinais fraacos ou de menor intensidade podemm ser 
amplifi cados até 10 vezes em compparação aos protetores auditivos convvencion
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A linha 3MMR PeltorMR Headsets é composta por soluções 

que combinam proteção auditiva e comunicação 

através de soluções conectáveis a equipamentos de 

comunicação bidirecionais, como rádios comunicadores, 

telefones celulares, etc.

As soluções desta linha são compostas por protetores 

auditivos  tipo concha com microfone e alto-falantes, que 

transferem as funções de áudio e fala do equipamento 

bidirecional para os abafadores.

O uso de microfones direcionais, cabos e alto-falantes 

especialmente desenhados para esta atividade, 

associado a uma excelente atenuação passiva de 

ruídos, proporciona comunicação excepcional entre 

os seus usuários, ao mesmo tempo em que oferece 

excelente proteção auditiva em ambientes ruidosos.

comunicação
bidirecional.

Soluções em
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Descrição Código de produto Haste Peso (g) Cor

Conexão padrão (necessita de cabo extra com PTT) MT7H79A Haste acima da cabeça 315

Conexão padrão (necessita de cabo extra com PTT) MT7H79B Haste atrás da nuca 300

Conexão padrão (necessita de cabo extra com PTT) MT7H79P3E Haste acoplada a capacete 345

• Conchas de alta atenuação, com desenho otimizado e excelente 
espaço para as orelhas, para melhor performance e qualidade de 
atenuação de ruídos e maior conforto

• Microfone direcional, com compensação de ruído ambiente, para 
comunicação clara e confi ável

• Prático e simples mecanismo de posicionamento de microfone 

• Almofadas externas macias e largas, com preenchimento de 
espuma e gel. Haste confeccionada em aço mola inox, para 
manter a pressão constante e proporcionar maior conforto, 
estabilidade e proteção aos usuários

• Conexão padrão J11 (para uso com PTT externo)

• Alto-falantes internos, com mínimos níveis de distorção e 
ressonância, para excelente reprodução sonora mesmo em 
ambientes com elevados níveis de ruído

• Três opções de haste (acima da cabeça, atrás da nuca e acoplada 
a capacetes de segurança*), para oferecer maior versatilidade e 
compatibilidade com outros EPIs.

* verifi que modelos de capacetes aprovados. 

Veja as opções de cabos PTT externos para uso com esse equipamento na página 20.

MT7H79A

3MMR PeltorMR Headsets
Conexão Padrão para uso com PTT Externo

MT7H79A

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf

Redução de Ruído no Ouvido (dB) 16,1 23,9 31,8 35,4 30,6 30,4 32,1 24

Desvio Padrão (dB) 2,6 2,4 2,9 2,5 3,2 2,4 3,2 dB

MT7H79P3E (verifi que modelos de capacetes aprovados)

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf

Redução de Ruído no Ouvido (dB) 14 20 28 32 29 30 30,0 21

Desvio Padrão (dB) 4 4 4 3 2 3 3 dB

MT7H79B

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf

Redução de Ruído no Ouvido (dB) 13,5 21,1 26,6 32,1 28,8 31,2 32,0 21

Desvio Padrão (dB) 5,0 3,8 4,8 4,4 4,5 2,8 2,5 dB
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Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf

Redução de Ruído no Ouvido (dB) 14 20 28 32 29 30 30,0 21

Desvio Padrão (dB) 4 4 4 3 2 3 3 dB

Veja as opções de cabos Flex para uso com esse equipamento na página 20.

• Conchas de alta atenuação, com desenho otimizado e excelente espaço para as orelhas, 
para melhor performance e qualidade de atenuação de ruídos e maior conforto

• Microfone direcional, com compensação de ruído ambiente, para comunicação clara 
e confi ável

• Prático e simples mecanismo de posicionamento de microfone 

• Almofadas externas macias e largas, com preenchimento de espuma e gel. Haste 
confeccionada em aço mola inox, para manter a pressão constante e proporcionar  
maior conforto, estabilidade e proteção aos usuários

• Botão PTT (“push to talk” – “aperte para falar”) na concha para maior praticidade de uso

• Alto-falantes internos, com míninos níveis de distorção e ressonância, para excelente 
reprodução sonora, mesmo em ambientes com elevados níveis de ruído

• Versões com cabo integrado compatíveis com vários modelos e marcas de equipamentos 
de rádio, telefones celulares, além da versão Flex, que permite conexão de cabos 
externos (FL6U-xx) compatíveis com vários equipamentos

• Três opções de haste (acima da cabeça, atrás da nuca e acoplada a capacetes de 
segurança*), para oferecer maior versatilidade e compatibilidade com outros EPIs. 

*verifi que modelos de capacetes aprovados.

**Consulte a 3M para saber qual é o modelo adequado à sua necessidade.

MT53H79A-21

3MMR PeltorMR Headsets 
Conexão direta

Descrição Código de produto Haste Peso (g) Cor

Conexão direta pino duplo 2,5 e 3,5 mm MT53H79A-21 Haste acima da cabeça 310

Conexão direta pino duplo 2,5 e 3,5 mm MT53H79P3E-21 Haste acoplada a capacete 340

Conexão direta pino 2,5 mm** MT53H79A-28 Haste acima da cabeça 310 

Conexão direta pino 2,5 mm** MT53H79P3E-28 Haste acoplada a capacete 340 

Conexão direta pino 2,5 mm** MT53H79A-28A Haste acima da cabeça 310

Conexão direta pino 2,5 mm** MT53H79P3E-28A Haste acoplada a capacete 340

Conexão direta de pinos com parafuso MT7H79A-97 Haste acima da cabeça 310

Conexão direta de pinos com parafuso MT7H79P3E-97 Haste acoplada a capacete 340

Conexão direta Flex (necessita cabo extra) MT53H79A-77 Haste acima da cabeça 310

Conexão direta Flex (necessita cabo extra) MT53H79B-77 Haste atrás da nuca 295

Conexão direta Flex (necessita cabo extra) MT53H79P3E-77 Haste acoplada a capacete 340

MT53H79P3E-** (verifi que modelos de capacetes aprovados)

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf

Redução de Ruído no Ouvido (dB) 16,1 23,9 31,8 35,4 30,6 30,4 32,1 24

Desvio Padrão (dB) 2,6 2,4 2,9 2,5 3,2 2,4 3,2 dB

MT53H79A-**

MT53H79B-**

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf

Redução de Ruído no Ouvido (dB) 13,5 21,1 26,6 32,1 28,8 31,2 32,0 21

Desvio Padrão (dB) 5,0 3,8 4,8 4,4 4,5 2,8 2,5 dB
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• Headsets e cabos com certifi cação internacional para segurança intrínsica 
ATEX classe ib IIC T4

• Conchas de alta atenuação, com desenho otimizado e excelente espaço para as 
orelhas, para melhor performance e qualidade de atenuação de ruídos e maior 
conforto

• Microfone direcional, com compensação de ruído ambiente, para comunicação clara 
e confi ável

• Prático e simples mecanismo de posicionamento de microfone 

• Almofadas externas macias e largas, com preenchimento de espuma e gel e haste 
confeccionada em aço mola inox, para manter a pressão constante e proporcionar  
maior conforto, estabilidade e proteção aos usuários

• Conexão padrão (para uso com PTT externo)

• Alto-falantes internos, com mínimos níveis de distorção e ressonância, para 
excelente reprodução sonora mesmo em ambientes com elevados níveis de ruído

• Três opções de haste (acima da cabeça, atrás da nuca e acoplada a capacetes de 
segurança*), para oferecer maior versatilidade e compatibilidade com outros EPIs.

MT7H79F-50

MT7H79F-50

MT7H79B-50

MT7H79P3E-50 (verifi que modelos de capacetes aprovados)

3MMR PeltorMR Headsets
Linha ATEX

Descrição                                                                    Código de produto                              Haste                                              Peso (g)                                                    Cor

Conexão padrão ATEX (necessita cabo extra com PTT) MT7H79F-50 Haste acima da cabeça (dobrável) 335

Conexão padrão ATEX (necessita cabo extra com PTT) MT7H79B-50 Haste atrás da nuca 300

Conexão padrão ATEX (necessita cabo extra com PTT) MT7H79P3E-50 Haste acoplada a capacete 345

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 16,5 22,4 31,9 34,2 30,2 30,7 34,1 23

Desvio Padrão (dB) 2,6 3,9 4,0 3,1 3,3 3,6 3,6 0

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf

Redução de Ruído no Ouvido (dB) 13,5 21,1 26,6 32,1 28,8 31,2 32,0 21

Desvio Padrão (dB) 5,0 3,8 4,8 4,4 4,5 2,8 2,5 dB

Veja as opções de cabos PTT externos para uso com esse equipamento na página 20.

*verifi que modelos de capacetes aprovados.

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf

Redução de Ruído no Ouvido (dB) 14 20 28 32 29 30 30,0 21

Desvio Padrão (dB) 4 4 4 3 2 3 3 dB
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• Linha de equipamentos desenhados especifi camente para comunicação entre 
solo e cabine de aeronaves

• Conchas de alta atenuação, com desenho otimizado e excelente espaço para 
as orelhas, para melhor performance e qualidade de atenuação de ruídos e 
maior conforto

• Microfone direcional, com compensação de ruído ambiente, para comunicação 
clara e confi ável

• Prático e simples mecanismo de posicionamento de microfone 

• Almofadas externas macias e largas, com preenchimento de espuma e gel e 
haste confeccionada em aço mola inox, para manter a pressão constante e 
proporcionar maior conforto, estabilidade e proteção aos usuários

• Conexão padrão J11 (para uso com PTT externo)

• Alto-falantes internos, com míninos níveis de distorção e ressonância, para ex-
celente reprodução sonora mesmo em ambientes com elevados níveis de ruído

Descrição Código de produto Haste Peso (g) Cor

Conexão padrão (necessita cabo extra com PTT) MT7H79F-01 GB Haste acima da cabeça (dobrável) 330

MT7H79F-01 GB

3MMR PeltorMR Headsets
Ground Mechanics

MT7H79F-01 GB

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 16,5 22,4 31,9 34,2 30,2 30,7 34,1 23

Desvio Padrão (dB) 2,6 3,9 4,0 3,1 3,3 3,6 3,6 0

Veja as opções de cabos PTT externos para uso com esse equipamento na página 20.
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As soluções Dependentes do Nível de 

Ruído são uma excelente alternativa 

para aqueles usuários que precisam se 

proteger de ruídos intensos ao mesmo 

tempo em que devem estar atentos ao 

ambiente, seja para se comunicar com 

outros usuários presentes no mesmo 

ambiente ou para perceber alarmes e 

sinais de máquinas.

São também indispensáveis para 

aqueles usuários expostos a ruídos 

de impacto ou que necessitam de 

amplifi cação do ruído ambiente sem 

perder a proteção efetiva.

Soluções
Dependentes do

Nível de Ruído.
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• Função Dependente do Nível de Ruído, que reduz a sensação de 
isolamento do usuário, permitindo ouvir com mais clareza o som 
ambiente, como conversação, máquinas e alarmes

• Dois microfones ambientes, com reprodução em estéreo

• Volume interno do áudio ajustável

• Grande espaço para orelhas, para proporcionar maior conforto e 
comodidade

• Memória interna que armazena o último ajuste de volume após desligado

• Desligamento automático após duas horas, caso nenhuma função seja 
utilizada

• Alimentação por pilhas, com autonomia de cerca de 1.000 horas

• Sinal de aviso de pilhas fracas

MT15H7A2 SV

Descrição          Código de produto            Haste                 Peso (g) Cor

Padrão MT15H7A2 SV Haste acima da cabeça 370

Padrão MT15H7B2 SV Haste atrás da nuca 355

Padrão MT15H7P3E2 SV Haste acoplada a capacete 405

3MMR PeltorMR Pro-TacMR II
Protetor Auditivo Dependente do Nível de Ruído

MT15H7A2

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 14,8 22,0 31,0 31,1 30,3 33,3 35,3 23 

Desvio Padrão (dB) 4,1 4,2 3,8 3,3 2,5 2,9 2,0 0

MT15H7B2

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 16,2 22,7 31,0 33,0 31,3 33,4 35,5 25

Desvio Padrão (dB) 2,5 3,2 3,9 2,9 2,1 1,4 1,7 0

MT15H7P3E (verifi que modelos de capacetes aprovados)

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf

Atenuação (dB) 10 18 28 29 31 33 33 20

Desvio Padrão (dB) 4 5 4 4 3 4 4 dB
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• Função Dependente do Nível de Ruído, que reduz a sensação de isolamento do 
usuário, permitindo ouvir com mais clareza o som ambiente, como conversação, 
sons de máquinas e alarmes

• Menu eletrônico guiado por voz

• Equipado com as seguintes funções: volume na função dependente do nível de 
ruído, balanço (“balance”), tempo de liberação ajustável, equalizador, volume 
para entrada de áudio externa e modo de entrada externa

• Grande espaço para orelhas, para proporcionar maior conforto e comodidade

• Memória interna que armazena o último ajuste de volume após desligado

• Desligamento automático após duas horas, caso nenhuma função seja utilizada

• Alimentação por pilhas, com autonomia de cerca de 1.000 horas

• Sinal de aviso de pilhas fracas

• Na versão Flex, possui entrada adicional para conexão com dispositivo de 
comunicação bidirecional (rádios, celulares, telefones sem fi o) através de cabos 
externos (FL6U-xx) e microfone direcional com supressor de ruído ambiente e 
ajuste rápido de posicionamento

MT1H7F2

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 16,2 22,7 31,0 33,0 31,3 33,4 35,5 25

Desvio Padrão (dB) 2,5 3,2 3,9 2,9 2,1 1,4 1,7 0

MT1H7B2

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 10 18 28 29 31 33 33 20

Desvio Padrão (dB) 4 5 4 4 3 3 4 0

MT1H7P3E (verifi que modelos de capacetes aprovados)

3MMR PeltorMR TacticalMR XP
Protetor Auditivo Dependente do Nível de Ruído

Descrição     Código de produto                   Haste                         Peso (g) Cor

Conexão padrão MT1H7F2-07 Haste acima da cabeça 400

Conexão padrão MT1H7B2-07 Haste atrás da nuca 395

Conexão padrão MT1H7P3E2-07 Haste acoplada a capacete 435

Conexão direta Flex (necessita cabo extra) MT1HF2-77 Haste acima da cabeça 400

Conexão direta Flex (necessita cabo extra) MT1H7B2-77 Haste atrás da nuca 395

Conexão direta Flex (necessita cabo extra) MT1H7P3E2-77 Haste acoplada a capacete 385

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 13,9 21,6 29,5 30,4 31,8 34,6 34,4 23

Desvio Padrão (dB) 3,4 4,4 5,1 4,0 3,2 3,4 3,5 dB

MT1H7F2

Veja as opções de cabos Flex para uso com esse equipamento na página 20.
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Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 16,2 22,7 31,0 33,0 31,3 33,4 35,5 25

Desvio Padrão (dB) 2,5 3,2 3,9 2,9 2,1 1,4 1,7 0

MT1H7B2

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 10 18 28 29 31 33 33 20

Desvio Padrão (dB) 4 5 4 4 3 3 4 0

MT1H7P3E (verifi que modelos de capacetes aprovados)

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 13,9 21,6 29,5 30,4 31,8 34,6 34,4 23

Desvio Padrão (dB) 3,4 4,4 5,1 4,0 3,2 3,4 3,5 dB

MT1H7F2

Veja as opções de cabos PTT externos para uso com esse equipamento na página 20.

• Função Dependente do Nível de Ruído, que reduz a sensação de isolamento do 
usuário, permitindo ouvir com mais clareza o som ambiente, como conversação, 
máquinas e alarmes

• Menu eletrônico guiado por voz
• Equipado com as seguintes funções: volume na função dependente do nível de 

ruído, balanço (“balance”), tempo de liberação ajustável, equalizador, volume para 
entrada de áudio externa e modo de entrada externa

• Grande espaço para orelhas, para proporcionar maior conforto e comodidade
• Memória interna que armazena o último ajuste de volume após desligado
• Desligamento automático após duas horas, caso nenhuma função seja utilizada
• Alimentação por pilhas, com autonomia de cerca de 1.000 horas
• Sinal de aviso de pilhas fracas
• Headsets e cabos com certifi cação internacional para segurança intrínseca ATEX 

classe ib llC T4

Descrição Código de produto Haste Peso (g) Cor

ATEX  MT1H7F2-50 Haste acima da cabeça 390

ATEX MT1H7P3E2-50 Haste acoplada a capacete 425

ATEX MT1H7B2-50 Haste atrás da nuca 375

Conexão Padrão ATEX (necessita de cabo extra com PTT) MT1H7F2-07-50 Haste acima da cabeça 400

Conexão Padrão ATEX (necessita de cabo extra com PTT) MT1H7P3E2-07-50 Haste acoplada a capacete 435

Conexão Padrão ATEX (necessita de cabo extra com PTT) MT1H7B2-07-50 Haste atrás da nuca 385

MT1H7F2-07-50

3MMR PeltorMR TacticalMR XP
Linha ATEX
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• Equipado com função Modo de Segurança para permitir comunicação quando 
as pilhas descarregam

• Função Dependente do Nível de Ruído, que reduz a sensação de isolamento do 
usuário, permitindo ouvir com mais clareza o som ambiente, como conversação, 
máquinas e alarmes

• Menu eletrônico guiado por voz

• Equipado com as seguintes funções: volume na função dependente de ruído, 
balanço (“balance”),  tempo de liberação ajustável, equalizador, volume para 
entrada de áudio externa e modo de entrada externa

• Grande espaço para orelhas, para proporcionar maior conforto e comodidade

• Memória interna que armazena o último ajuste de volume após desligado

• Desligamento automático após duas horas, caso nenhuma função seja utilizada

• Alimentação por pilhas, com autonomia de cerca de 1.000 horas

• Sinal de aviso de pilhas fracas

• Microfone direcional com supressor de ruído ambiente para oferecer 
comunicação clara e confi ável entre solo e cabine de comando das aeronaves

Descrição Código de produto      Haste           Peso (g) Cor

Conexão padrão (necessita de cabo extra com PTT)    MT1H7F2-07-01 GB Haste acima da cabeça 400

MT1H7F2-07-01 GB

3MMR PeltorMR TacticalMR XP Ground Mechanics
Protetor Auditivo Dependente do Nível de Ruído

• Equipado com
as pilhas des

• Função Depe
usuário, perm
máquinas e a

• Menu eletrôn

• Equipado com
balanço (“bal
entrada de áu

• Grande espaç

• Memória inte

• Desligamento

• Alimentação 

• Sinal de aviso

• Microfone dir
comunicação

MT1H7F2-07-01 GB

MT1H7F2-07-01 GB

Frequência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 NRRsf 

Atenuação (dB) 13,9 21,6 29,5 30,4 31,8 34,6 34,4 23

Desvio Padrão (dB) 3,4 4,4 5,1 4,0 3,2 3,4 3,5 dB

Veja as opções de cabos PTT externos para uso com esse equipamento na página 20.
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Os cabos para uso em conjunto com as linhas 3MMR 

PeltorMR Headset e 3MMR PeltorMR TacticalMR são 

robustos e resistentes à umidade e calor. Foram 

especialmente projetados para proporcionar 

excelente qualidade de comunicação. São 

produzidos com materiais especiais que reduzem 

a transmissão de ruído e garantem perfeita 

conexão a rádios comunicadores e celulares. 

Para ambientes classifi cados, existem cabos com 

certifi cação internacional ATEX, e para atividades 

de solo em aeroportos existe uma linha específi ca 

para uso com a linha 3MMR PeltorMR Headsets 

Ground Mechanics, oferecendo diversas opções 

de comprimentos de cabos.

Conectores, cabos,
  acessórios e peças
   de reposição. 
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Código de produto Descrição

FL6U-21 Pino duplo 2,5 e 3,5 mm

FL6U-28 Pino 2,5 mm

FL6U-28A Pino 2,5 mm

FL6U-31 Pino duplo 2,5 e 3,5 mm

FL6U-32 Pinos com parafuso

FL6U-35 Pino duplo 2,5 e 3,5 mm

FL6U-36 Pino duplo 2,5 e 3,5 mm

FL6U-58 Pino com parafuso

FL6U-61 Pino 3,5 mm com rosca

FL6U-101 Pinos com parafuso

TAA13-T0299 Pinos com parafuso

TAA19-T0299 Pino com rosca

TAA22-T0299 Pino com parafuso

Código de produto Descrição

FL5030 Pinos com parafuso

FL5034 Pino duplo 2,5 e 3,5 mm

FL5035 Pino duplo 2,5 e 3,5 mm

FL5044 Pinos com parafuso

FL5058 Pino com parafuso

FL5063 Pinos com parafuso

FL50101 Pinos com parafuso

FL50-T9107 Pinos com parafuso

FL50-T9140 Pino com parafuso

FL50-T9159 Pino com rosca

Cabos Flex*

Cabos com PTT Externo*

*Consulte a 3M para saber qual é o modelo adequado à sua necessidade.

Código de produto Descrição

FL5214 Pino duplo 2,5 e 3,5 m

FL5230 Pinos com parafuso

Adaptadores com Botão PTT 

Externo com Certifi cação ATEX*
(Ex classe ATEX – Ex II 2 G EEx ib IIC T4)

Cabos com PTT Externo para Uso 
em Comunicação com Cabine de Aeronaves

Código de produto Cabo Conector

FL5006 GB Alta Visibilidade 3,0 a 6,0 m PJ051B

FL5006-03 GB Alta Visibilidade 3,5 a 10,0 m PJ051B

FL5007-04 GB Alta Visibilidade 1,8 a 7,5 m PJ051B

FL5007-05 GB Alta visibilidade 14,0 a 20,0 m PJ051B

FL5008 GB Alta Visibilidade 6,5 m PJ051B

As séries Ground Mechanics da linha 3MMR PeltorMR Headsets e 3MMR PeltorMR TacticalMR podem ser conectadas a um adaptador 
com botão PTT (“push to talk” – aperte para falar) externo para permitir comunicação com cabines de comando de aeronaves.
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Acessórios e
Peças de Reposição

3MMR PeltorMR Headsets Kit de higiene Microfone com atenuação Microfone com proteção contra vento
  de vento ao redor para conversação

Conexão Padrão HY79 - M40/1, M42/1

Conexão Direta HY79 - M995

ATEX HY79 - M40/1, M42/1

Ground Mechanics HY79 - M40/1, M42/1

3MMR PeltorMR TacticalMR      

ProtacMR II HY79 M60/2 M995

TacticalMR XP HY79 M41/2 Conexão Padrão M40/1, Flex M995

M42/1

M60/2

HY79

MT91-50

Código de produto Descrição

MT91-50 Microfone de garganta, dinâmico, ATEX

Microfones de Garganta 
(Laringofones)
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Proteção
como você nunca

ouviu antes.

Proteção Auditiva
Líder Mundial em equipamentos protetores e de segurança, a 3M 

possui também a linha de protetores auditivos como parte de sua 

oferta de produtos. Uma variedade de soluções que abrangem 

desde linhas de abafadores a plugs de inserção, aliando cada 

detalhe em design com a qualidade superior 3M e proporcionando 

perfeito equilíbrio entre a proteção e o conforto.



CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES

PARA PROTEGER SEU DIA A DIA.

PROTEÇÃO

RESPIRATÓRIA

PROTEÇÃO

VISUAL

MATERIAIS

REFLETIVOS

PROTEÇÃO

À CABEÇA E FACE

PROTEÇÃO

AO SOLDADOR

PROTEÇÃO

À PELE

INSTRUMENTAÇÃO



Atenção: A 3M não se responsabiliza por inexatidão, desatualização, erro ou omissão das informações prestadas neste documento, sendo certo que sua posição é considerada uma recomendação ou 

sugestão, cabendo ao solicitante consultar um profi ssional e utilizar o EPI adequado ao risco existente nos locais em que trabalhar, atendidas as peculiaridades de cada atividade profi ssional, nos termos 

da NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Saúde Ocupacional
3M do Brasil Ltda.

CRC Centro de Relacionamento com o Consumidor

Disque Segurança: 0800-0550705

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi

e-mail: faleconosco@mmm.com 


