HÖRSELSKYDD FÖR LÄTT INDUSTRI

ClearSound
Förenklar kommunikationen
Att skydda hörseln och samtidigt kunna föra ett normalt samtal
är en utmaning. Eftersom traditionella hörselkåpor och öronproppar förvränger ljudet händer det därför att man tar av sig
skydden när man behöver prata med sina kollegor. Man riskerar
då att skada hörseln redan efter en kort tids exponering.

Selektiv dämpning
ClearSound erbjuder mycket bra talåtergivning så att du aldrig
behöver riskera hörseln genom att ta ur dem. De släpper
dessutom igenom maskinljud och viktiga varningssignaler.
De är ett utmärkt val för till exempel idrottslärare, tandläkare
eller förmän inom tillverkningsindustrin som varvar måttligt
buller (80-100 dB) med kontorsarbete.

Bekväma och praktiska
ClearSound tillverkas för hand i mjuk silikon och är formgjutna
efter din hörselgång. De sitter därför mycket bekvämt utan att
skava och du kan använda dem under hela arbetsdagen.
Då filtret låter luft passera fritt slår det inte lock för öronen
och du behöver aldrig känna dig varm och instängd när du
har skydden på.
ClearSound är utrustade med handtag och snöre så att du
enkelt kan bära dem runt halsen när du inte använder dem.
De är också mycket hållbara och du rengör dem enkelt med
vanlig tvål och vatten.

Detaljer

Dämpning

Typ

Formgjuten

Material

Hypoallergenisk silikon

Dämpning (SNR)

15dB, 17dB, 18dB, 19dB, 20dB

I paketet
 Clearsound
hörselskydd

Dämpning i decibel för olika filtertyper och en
skumpropp av standardmodell
125

250

500

1K

2K

4K

8K

APV
dB

 Renspinne
 Bruksanvisning

10

Färger


20

Typiska användare 






Arbetsledare
Idrottslärare
Tandläkare
Flygplatspersonal
Transport/livsmedel
Restaurang & storkök

 Tåligt etui

30
40
RC13

RC15

RC17

RC18

RC19

Hz
Skumpropp

HÖRSELSKYDD FÖR TUNG INDUSTRI

Elacin
Tuffa skydd för tuffa miljöer
Buller är ett problem på många arbetsplatser och kan
få svåra följder, både för dig i form av en hörselskada och
för företaget i form av sjukskrivning och låg produktivitet.
Elacin är robusta, formgjutna hörselskydd som effektivt stänger
ute buller medan viktiga varningssignaler förblir hörbara.
De är speciellt utvecklade för dig som arbetar i en krävande
miljö som till exempel verkstadsindustri, processindustri eller
byggsektorn.

Bekväma och effektiva
Det är ett känt faktum att de som använder traditionella hörselkåpor tar av sig dem då och då för att det känns obekvämt och
instängt efter ett tag. I bästa fall får man huvudvärk, i värsta
fall en hörselskada. Elacin tillverkas i mjuk silikon som är exakt
gjuten efter din hörselgång. Därför sitter de så bekvämt att du
kan bära dem under hela arbetspasset.

Elacin Unicom
Med uttag för handsfree etc.

Stryktåliga
Elacin Compact
Med handtag och snöre

Elacin hörselskydd är mycket tåliga när det kommer till hårt slitage, värme och grov smuts. De är lätta att sätta i och ta ur och
rengörs enkelt med vanlig tvål och vatten. Elacin hörselskydd
kan dessutom bäras under hjälm.
Elacin Compact är utrustad med handtag och snöre så att du
kan ha dina hörselskydd runt halsen när du inte använder dem.

Detaljer

Dämpning

Typ

Formgjuten

Material

Hypoallergenisk silikon

Dämpning (SNR)

25dB, 26dB, 28dB, 30dB

I paketet
 Elacin hörselskydd

Dämpning i decibel för olika filtertyper och en
skumpropp av standardmodell
125

250

500

1K

2K

4K

 Tåligt etui
8K

APV
dB

 Bruksanvisning

10

Färger



Typiska användare
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Verkstadsindustri
Processindustri
Skogsindustri
Byggindustri
Gruvindustri
Tryckeri & snickeri

 Renspinne

30
40
CH25

CH26

CH28

CH30

Skumpropp

Hz

Skräddat sitter bäst
Formgjutna hörselskydd finns att få i två olika utföranden idag – mjuk
silikon och hårdplast. Bellman & Symfon använder enbart mjuk och
allergivänlig silikon som anpassar sig efter dina käkrörelser. På så vis
riskerar du inte att de börjar skava eller släpper in skadligt ljud.
För att garantera passformen, sker avtryckstagningen alltid hos en
legitimerad audionom. Varje hörselskydd tillverkas därefter för hand av
erfarna tekniker med stor hantverksskicklighet. Vi kan därför erbjuda:
Hållbarhetsgaranti (2 år)
Vi byter ut dem utan kostnad om de går sönder.
Passformsgaranti (3 mån)
Vi justerar dem utan kostnad om de inte sitter bekvämt.
Dämpningsgaranti (2 v)
Vi byter filter utan kostnad om de inte dämpar som du vil

Så väljer du rätt skydd
Olika hörselskydd har olika dämpningskaraktär. Här får du hjälp att välja
modell utifrån vilka signaler du behöver uppfatta i arbetet. Tänk på att
även andra faktorer spelar in som t.ex. arbetsmiljö och hantering.

Är det viktigt med
perfekt ljudåtergivning?

Ja

Nej

Är det viktigt att kunna
prata med kollegor?

Ja

Nej

Är det viktigt att kunna
uppfatta maskinljud?

Ja

Nej

Är det viktigt att kunna
uppfatta varningsljud?
Ja

Bellman ER

Skyddet med Hi-Fi kvalitet

Elacin

Skyddet för de tuffaste miljöerna

Clearsound

Skyddet som främjar kommunikation

Så går det till

1

Konsultation
Hos audionomen görs ett avtryck av din hörselgång som används som mall vid tillverkning.

2

Tillverkning
Hos Bellman & Symfon tillverkas dina hörselskydd
av tekniker med stor hantverksskicklighet.

3

Leverans
Efter ca 3 veckor får du hörselskydden med posten
eller i samband med ditt återbesök.

