SAVOX® HS-E
Kypäräpuhelin
pienoismikrofonilla
SAVOX HS-E on kevyt mutta lujarakenteinen
kypäräviestintälaite vaativaan ammattikäyttöön.
Kaiutinkoteloon sisäänrakennettu ja
puheäänelle herkkä elektreettimikrofoni
takaa hyvän äänenlaadun vaikeissakin
olosuhteissa. Radiopuhelimeen liitettynä,
SAVOX HS-E takaa kirkkaan ja luotettavan
puheyhteyden ja antaa käyttäjälle vapauden
liikkua ja keskittyä tehtäviin.
SAVOX HS-E on helposti asennettavissa
lähes kaikentyyppisiin kypäriin ja voidaan
käyttää myös hengitysnaamarin kanssa.
SAVOX HS-E on viestintäratkaisu palo- ja
pelastustoimintaan, poliisin ja puolustusvoimien erikoisjoukoille sekä muille kypärää
käyttäville erikoisammattiryhmille.

Tekniset tiedot
110 x 40 x 12 mm
70g
puheherkkä elektreetti (2,2 kohm@1 kHz)
360 ohm @ 1kHz (±15%)
ø 4mm/270mm, PUR, liekinkestävä
ø 4mm/600mm, PUR, lieskahduksenkestävä
4-napainen pikaliitin
95% RH, +63ºC, 500 h
CENELEC/EEx ib IIC T5/T6
ETS 3000 279, 1996 mukaan
asennussarja Gallet-kypärään

SAVOX®

Koko
Paino
Mikrofoni
Kaiutin impedanssi
Kierrejohto
Suora johto (optio)
Liitin
Kosteudensietokyky
EEx-suojausluokka
ESD, EMI immuniteetti
Tarvikkeita

helmet-com

®

SAVOX HS-E sopii liitettäväksi useimpiin
radiopuhelinmalleihin
ja se on hyväksytty
Throat mic/speaker
unit
käytettäväksi räjähdysalttiissa tiloissa.

Radioliitäntäsarja kypäräkäyttöön

helmet-com®

SAVOX® 400 com-control
Käyttölaite/lähetystangentti
SAVOX 400 käyttölaitteen isokokoinen
lähetystangentti takaa varman ja nopean
lähetyksen myös taskussa tai puvun alla
käytettynä.

SAVOX® HS-E

Laitteen ainutlaatuinen muotoilu estää
tahattoman lähetyksen ja mahdollistaa
laitteen asentamisen suoraan radiopuhelimen kylkeen, jolloin vältetään turhan
pitkiä johtoja. Vaihtoehtoisesti laite voidaan
kiinnittää tukevalla klipsillä.

Patentoitu
kiinnitysvarsi

SAVOX 400 käyttölaite sisältää
vahvistimen luu- ja korvamikrofonille sekä
sovituselektroniikan erityyppisille radiopuhelimille. Tangentti voidaan toimittaa
erityisen herkkänä sekä eri värivaihtoehdoilla. Laite voidaan myös varustaa
liittimellä ulkopuolista pienoispainiketta
varten.

Tehokas
kuuloke
mikrofoni

Lähetystangentti

SAVOX 400 käyttölaite sovittaa kaikki
SAVOX® mikrofoni/kuulokeyhdistelmät
useimpiin radiopuhelinmalleihin.

SAVOX® 400 com-control
käyttölaite

SAVOX 400 käyttölaite on vesitiiviis
(IP55) ja se on hyväksytty käytettäväksi
räjähdysalttiissa tiloissa.

SAVOX® 400 com-control
Käyttölaite/lähetystangentti

Tekniset tiedot
Koko

76 x 17mm

Paino

120g (ilman klipsiä)

Käyttöjännite

3.0...15.0VDC

Virrankulutus

~0.5mA @ 6VDC

Kierrejohto

ø 4 mm, 270 mm, PUR, liekinkestävä

Suora johto (optio)

ø 4 mm, 250 mm, PUR, lieskahduksenkestävä

Painikkeen kestoikä

500.000 painallusta

Käyttölämpötila

-25...+85°C (jatkuva)

Kosteudensietokyky

95% RH +65°C for 500 h

Tiiviysluokka

IP55

EEx-luokitus

CENELEC/EEx ib IIC T5/T6

ESD, EMI immuniteetti

ETS 3000 279, 1996 mukaan
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