Univox® Listener
Slingmottagare/kontrollinstrument

Egenskaper

Univox Listener är en lättanvänd och prisvärd produkt som alltid bör finnas tillgänglig i
lokaler där det finns en hörslinga. Listener har dubbla funktioner, den kan dels användas
som ett kontrollinstrument och dels som en slingmottagare.
Kontrollinstrument
Där en slinga finns installerad bör det finnas ett kontrollinstrument för den lokalansvarige.
Med Univox Listener kan du snabbt och enkelt kontrollera att slingan fungerar som den
ska. Listener visar om slingan uppfyller den internationella normen IEC 60118-4 genom två
olika LED-indikeringar (grön och gul). Grönt indikerar att slingan fungerar enligt IEC-normen
(0dB = 400mA/m). Gult indikerar att slingan fungerar och att hörapparatbäraren kan dra
nytta av systemet, men att systemet inte uppfyller normen. Slingan kan även avlyssnas via
den inbyggda högtalaren eller med hörlurar som kopplas till Listeners 3,5mm utgång.
Listener ger exakta fältstyrkemätningar för talmaterial motsvarande 125ms (rms) och
är därför speciellt lämplig för snabbkontroll av tal i en slinga. Vissa typer av musik kan ge
1-2dB högre värde.
Slingmottagare
Listener kan också användas som slingmottagare av personer med nedsatt hörsel, som
inte har hörapparat, eller om hörapparaten saknar T-spole. Användaren tillåts lyssna direkt
på ljudkällan via slingan och undviker de problem som kan uppstå vid ett långt avstånd till
ljudkällan, såsom låg volym och eko.
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• Slingmottagare
• Kontrollinstrument för kalibrerad
mätning av fältstyrka med
talsignal enligt IEC 60118-4
• Gul/grön lysdiod indikerar
slingnivå
• Röd lysdiod blinkar när Listener är
påslagen
• Inbyggd högtalare
• Uttag för hörlurar/hörsnäcka
• Praktiskt, öppningsbart textilband
för komfortabel lyssning
• Volymkontroll
• Tonkontroll (basavskärning)
• Alla kontroller nås med enkelt
enhandsgrepp
• Drivs med 2st LR03 (AAA)
batterier (ingår)

Med dubbla funktioner – för enkel kontroll av hörslinga
eller som lyssningshjälpmedel

Hearing excellence since 1965

Univox® Listener
Produktöversikt
Strömförbrukning		

4-10mA

Batterityp		

2st alkaliska AAA/LR03 1,5V (ingår)

Batterilivslängd		

125-310 tim baserat på batteri med 1250mAh

Utgång hörlurar/-snäcka		

Standard stereolurar, 3,5mm, impedans 10Ω-1kΩ,

Indikering magnetfält

-6dB (re 400mA/m)
0dB = 400mA/m
IEC 60118-4 kräver 400mA/m

Gult sken
Grönt sken
Observera

Av och på indikering, On/Off Röd lysdiod

Blinkar när Listener är påslagen

Övrigt

98x64x19mm (LxBxD)
80g inkl. batterier
Svart

Dimensioner
Vikt
Färg

Art nr/beskrivning		
		

230450 Univox Listener
230453 Univox Listener med hörlurar

Tillbehör art nr/beskrivning		
		

230903 Hörlurar EM-201
175106 Batteri, alkaliskt AAA/LR03 1,5V

Grön lysdiod:
Slingan uppfyller
IEC-normen

Gul lysdiod:
Slingan fungerar, men
uppfyller inte normen

Lysdiod tänds ej:
Slingan fungerar inte

Mätning och kontroll
En fullständig mätning av en slinginstallation skall utföras med en fältstyrkemätare, t ex Univox FSM Basic.
401014 Univox FSM Basic Fältstyrkemätare,
professionellt mätinstrument
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Art nr/beskrivning		
		

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se
Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 18175 LIDINGÖ
Förrådsvägen 2 B, 18141 LIDINGÖ

Tel
Fax

08-7671818
08-7671820

E-mail info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

