SafeSound – kommunikoi ja suojaa kuulosi!
Elacin SafeSound on yksilöllinen korvan mallin
mukaan valmistettu kuulonsuojain.
SafeSound kuulonsuojain tarjoaa erittäin hyvän
kuuluvuuden puhe- ja varoitusäänille.
Kuulonsuojaimet on varustettu suodattimilla,
jotka mahdollistavat paremman kuuluvuuden
puhetaajuuksille, mutta vaimentavat haitallista
melua tehokkaasti.
SafeSound kuulonsuojaimiin voidaan valita RCsuodatin, josta puhe kuuluu läpi luonnollisesti
vaimennettuna myös teollisuusympäristössä.
Suojain toimii tavanomaisena yksilöllisenä
kuulosuojaimena ja lisäksi se on laajennettavissa kattavaksi kommunikaatiolaitteeksi
erikseen hankittavan SoloCom, BoomMic tai
SoloCom Tube johtosarjan avulla.
Johtosarjoihin on liitettävissä erilaisia GSM-,
DECT- sekä radiopuhelimia.
.
Elacin SafeSound käyttäjät:
 kohteisiin joissa on tarvetta käyttää
kommunikaatiolaitteita työn ohessa

www.elacin.fi

EDUT:
 yksilöllinen: sopii aina täydellisesti
 valmistettu pehmeästä ja kestävästä
materiaalista
 mahdollistaa kommunikoinnin
meluisissa olosuhteissa
 suojaa kuuloa sulkematta pois
kommunikointia
 puhe kuultavissa
 vaimennustaso valittavissa
 helppo asettaa paikalleen ja poistaa
Saatavilla olevat suodattimet:
 RC19 : vaimennus noin 21dB
 RC18 : vaimennus noin 20dB
 RC17 : vaimennus noin 20dB
 RC15 : vaimennus noin 19dB

Yksilöllinen kuulonsuojaus
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Elacin BoomMic – kevyt kuulonsuojainheadset
Elacin BoomMic on yksilöllisen SafeSound
kuulonsuojaimen kuuloke/puomi-mikrofoni.
Mikrofoni on kevyen säädettävän varren päässä
ja se saadaan säädettyä lähelle käyttäjän
suuta. Laitteessa on taustamelua suodattava
(noise cancelling) ominaisuus. Nämä
ominaisuudet mahdollistavat puhelimessa
puhumisen meluisasta ympäristöstä. Laitteessa
on sisäänrakennettu äänentasonrajoitin, joka
rajoittaa puhelimen/radion tuottamaa kuulolle
haitallisen tasoista ääntä.
BoomMic on saatavana kolmella eri
vaimennustason suodattimella. Suodatin
vaimentaa taustamelua ja tuo samalla puheen
paremmin kuuluviin.
Elacin BoomMic ja SafeSound kuulonsuojaimen
suodattimilla saadaan tarvittava
vaimennustaso.

EDUT:
 mahdollistaa kommunikoinnin matka- tai
radiopuhelimella meluisissa
olosuhteissa
 puhe kuultavissa
 liitettävissä useimpiin GSM-, DECT- tai
radiopuhelimiin
 vaimennustaso valittavissa
 kevyt kuulonsuojainheadset
Saatavilla olevat suodattimet:
 AT25
 AT23
 AT20
SafeSound + BoomMic suodattimet:
 RC19 + AT25: vaimennus noin 21dB
 RC18 + AT23: vaimennus noin 20dB
 RC17 + AT23: vaimennus noin 20dB
 RC15 + AT20: vaimennus noin 19dB

Laitteesta on kaksi eri versiota:
Matkapuhelinmalli yhdistetään joko GSM- tai
DECT-puhelimeen. Puheluun vastaaminen ja
puhelun päättäminen tapahtuu johdon
painonapista.
Radiopuhelinmallissa painonappi toimii (PTT)
tangenttina. Puhelinmallista riippuen,
radioliitäntä on joko kiinteä tai väliliittimellä
vaihdettava.
Elacin SoloCom BoomMic käyttäjät:
 teollisuustyöntekijät
 järjestyksenvalvojat ja vartijat
 viranomaiset ja puolustusvoimat
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Yksilöllinen kuulonsuojaus
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SoloCom Tube – kommunikoi huomaamattomasti
ja suojaa kuulosi!
Elacin SoloCom Tube on yksilöllisen
SafeSound kuulonsuojaimen kuulokeosa, joka
liitetään akustisella putkella varustettuun
radiopuhelinjohtoon.
Kuulokeosan mukana tulee kirkas akustinen
putki, joka voidaan vaihtaa radiopuhelinjohdossa olevan putken tilalle. Yleisimpien
radiopuhelinjohtojen akustiset putket sopivat
myös kuulokeosaan.
Kuulokeosia on saatavana kolmella eri
vaimennustason suodattimella. Suodatin
vaimentaa taustamelua ja tuo samalla puheen
paremmin kuuluviin.
SoloCom Tube kuulokeosan ja SafeSound
kuulonsuojaimen suodattimilla saadaan
tarvittava vaimennustaso.
Elacin SoloCom Tube käyttäjät:
 järjestyksenvalvojat
 vartijat
 viranomaiset
 puolustusvoimat
 ravintolahenkilökunta
 teollisuustyöntekijät
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EDUT:
 mahdollistaa kommunikoinnin
radiopuhelimella meluisissa
olosuhteissa
 puhe kuultavissa
 liitettävissä useimpiin akustisella
putkella varustettuihin
radiopuhelinjohtoihin
 vaimennustaso valittavissa
Saatavilla olevat suodattimet:
 AT25
 AT23
 AT20
SafeSound + SoloCom Tube suodattimet:
 RC19 + AT25: vaimennus noin 20dB
 RC18 + AT25: vaimennus noin 20dB
 RC17 + AT20: vaimennus noin 19dB
 RC15 + AT20: vaimennus noin 19dB

Yksilöllinen kuulonsuojaus
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SoloCom – helppoa kommunikointia
Elacin SoloCom on yksilöllisen SafeSound
kuulonsuojaimen kuulokelisälaite.
SoloCom on saatavana kolmella eri
vaimennustason suodattimella. Suodatin
vaimentaa taustamelua ja tuo samalla puheen
paremmin kuuluviin.
SoloCom ja SafeSound kuulosuojaimen
suodattimilla saadaan tarvittava
vaimennustaso.
Laitteesta on kaksi eri versiota:
SoloCom yhdistetään joko GSM- tai DECTpuhelimeen.
SoloCom Lo mallin kuulokejohdossa on
äänentasorajoitin ja on tarkoitettu ensisijaisesti
radiopuhelinkäyttöön.

EDUT:
 mahdollistaa kommunikoinnin matka- tai
radiopuhelimella kuulonsuojainta
käytettäessä
 puhe kuultavissa
 liitettävissä GSM-, DECT- tai
radiopuhelimiin
 vaimennustaso valittavissa

Saatavilla olevat suodattimet:
 AT25
 AT23
 AT20
SafeSound + SoloCom suodattimet:
 RC19 + AT25: vaimennus noin 21dB
 RC18 + AT23: vaimennus noin 20dB
 RC17 + AT23: vaimennus noin 19dB
 RC15 + AT20: vaimennus noin 19dB

SoloCom kuulokejohdossa on 3,5 tai 2,5mm
liitin ja se kytketään radiopuhelimen monofoniin
tai radiopuhelimen/matkapuhelimen
kuulokeliitäntään.
Elacin SoloCom käyttäjät:
 teollisuustyöntekijät
 järjestyksenvalvojat ja vartijat
 viranomaiset ja puolustusvoimat
 kuulosuojausta ja puhelinliitäntää
tarvitsevat
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Yksilöllinen kuulonsuojaus
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