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Innehåll

Grunder 

Hörslingor jämfört med FM- och IR-system – för- och nackdelar. Olika typer av 
slingförstärkare. SLS – okorrelerade slingsystem. Signalkällor.

Slingteori – att förstå magnetfält

En- eller flervarvsslingor. Reglersystem (AGC). Överhörning, täckyta m.m.

Projektering med Univox Loop Designer (ULD)

Tips om projektering:  Hur projektera en professionell anläggning? SLS eller 
”vanlig” slinga? Vilka frågor måste man besvara? Hur använder man ULD?

Tips kring installation

Vad måste man ha med sig? Vad måste man tänka på? Best practice.

Mätning / certifiering

Mätsystem och mätmetoder. Hur certifierar man installationer?

Uppdaterad IEC standard 

IEC 60118-4:2015, standard för mätning av slingor. Vad är nytt? Hur kommer 
hörslingor att mätas i framtiden? Univox FSM 3.0 app-baserad mätning via 
bluetooth – en förhandstitt.

Erbjudande!
till alla deltagare  
Förhandsboka vårt nya 
professionella app-
baserade mätsystem 
FSM 3.0 till specialpris. 
Leverans under våren 
2018. Finns för både iOS 
och Android.

Välkommen till kurs i slingteknik 
En kurs för dig som arbetar professionellt med projektering, installation och certifiering 
av hörslingor. Kort teoretisk genomgång följs av fokus på projektering i Univox Loop 
Designer och praktiska tips kring installation och mätning/certifiering.  
Kursen hålls på svenska. Anordnare Bo Edin AB. Kostnadsfritt.

Bo Edin AB är en världsledande 
innovatör och leverantör av 
högkvalitativa hörselprodukter.

1969 lanserade vi världens första 
slingförstärkare med true constant 
current under varumärket Univox®. 

Vårt mål är att med en hög service- 
grad erbjuda våra kunder hög-
kvalitativa hörselprodukter genom 
att ständigt söka nya vägar för att få 
fram förbättrade produkter ur både 
användar- och miljösynpunkt.

Lär dig använda Univox 
ULD – projekterings-
verktyg för erfarna 
projektörer!
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Exempel på frågor som besvaras på kursen
• Hur projekterar jag med ULD?

• Hur får jag ett jämnt magnetfält?

• Hur kan jag minska eller undvika överhörning?

• När bör jag projektera en SLS-anläggning?

• Hur påverkar rummets dimensioner valet av förstärkare?

• Hur påverkar slingtrådens tjocklek installationen?

• Vad händer om en 2-varvsslinga används?

• Vad är en åtta och var/när kan den användas?

• Hur hanteras störningar från andra elektriska installationer?

• Vad krävs för att uppfylla normer och regler?

• Hur skiljer sig den uppdaterade IEC-normen från den gamla?

• Hur mäts en hörslinga och hur bör ett mätprotokoll se ut?

Kursinfo
Kursledare

Kostnad

Måltider

Dokumentation

Bekräftelse 
 

Intyg

För mer information

Anmälan

OBS! Hörslinga kommer att finnas i lokalen.

Anmälan
Anmäl dig via edin.se/kurser. Vid anmälan till kursen om hörslingor, vänligen uppge 
ditt företag och vald kursort i kommentarsfältet.

Johan Håkanson, Export och marknad på Bo Edin AB

Seminariet är kostnadsfritt, dock är anmälan bindande.

Morgonbuffé, lunch samt eftermiddagskaffe ingår.

Skickas ut per e-post efter genomförd kurs.

Ditt deltagande bekräftas av oss skriftligen med program och 
vägbeskrivning. För att kunna hålla en hög nivå på kursen är 
deltagarantalet begränsat till 30 personer.

Erhålles vid dagens slut.

news@edin.se

Via kontaktformulär på www.edin.se/kurser

Anmälan är bindande. Avanmälan senare än fem arbetsdagar 
före kursdatum debiteras med 500 kr.

Bo Edin AB
Besök

Tel
Fax

Stockby Hantverksby 3, 181 75  Lidingö
Förrådsvägen 2 B, 181 41  Lidingö

08-767 18 18
08-767 18 20

E-post
Internet

news@edin.se
edin.se  •  univox.eu
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