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Elacin Filter Box  
Voor Elacin RC filters – Next generation  
 
Als veiligheidsverantwoordelijke in een industriële omgeving, heeft u 
vast te maken gehad met medewerkers die naar een werkomgeving 
met meer of minder lawaai verplaatsen. Dit kan een uitdaging zijn 
omdat u het welzijn van uw werknemers bovenaan heeft staan, maar  
de aankoop van een nieuwe set gehoorbeschermers kostbaar is.  
 
Elacin biedt een compacte filter box om snel een eenvoudig  
de bestaande Elacin RC-filters te vervangen, al naar gelang de 
behoefte van uw werknemers in een bepaalde werkomgeving.  
Filters vervangen was nog nooit zo eenvoudig. 
 
Situaties waarin het wisselen van filters wenselijk is 

 Filters dempen onvoldoende of teveel voor een specifiek geluidsniveau  
en werkomgeving. 

 Werknemers dragen verschillende soorten gehoorbescherming voor verschillende  
geluidsniveaus. 

 Huidige filters zijn verloren, gebroken of beschadigd. 
 

Voordelen 
+ Tijdbesparend: eenvoudig wisselen van filters, afhankelijk de situatie  

en het geluidsniveau 
+ Gebruiksgemak: geen nazorg meer, maar CMHP direct beschikbaar na  

filterwissel zonder tussenkomst van Elacin 
+ Flexibele filterkeuze: koop alleen de filters die u wilt 
+ Kostenefficiënt: koop alleen de aantallen die u nodig heeft 
+ Duurzaam: in stevige bewaardoos voor op het bureau 

 
Inhoud Box 
Een box biedt plaats aan minimaal 6 filtersets en maximaal 30 filtersets en bevat een filterwisselpen en een 
duidelijke handleiding. Vraag uw vaste contactpersoon om meer informatie. 
 

Elacin RC - Next generation  
Afhankelijk het geluidsniveau heeft u de keuze uit 7 filtertypes voor de filter box: 

• Elacin RC-15 filter 
• Elacin RC-17 filter 
• Elacin RC-19 filter 
• Elacin RC-21 filter 

• Elacin RC-23 filter 
• Elacin RC-25 filter 
• Elacin RC-27 filter 

 
*RC-29 en RC acrylic komen niet in aanmerking door technische beperkingen. 
*Verkrijgbaar per paar (set). Losse filters zijn niet beschikbaar. 
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Instructies & gebruik 
1. Houd de gehoorbeschermer vast en plaats het smalle deel van de filterwisselpen voorzichtig in de 

bocht in het geluidskanaal. 
2. Verwijder het filter door lichte druk uit te oefenen op de filterwisselpen. 
3. Plaats het nieuwe filter (rood=rechts, links=blauw) bovenop het filtergat met de rode/blauwe kant 

naar boven. 
4. Duw het filter met de platte kant van de filterwisselpen voorzichtig in het filtergat tot deze klikt. 
5. Controleer of het filter goed vastzit in de gehoorbeschermer. 

 
 
Traceerbaarheid 
De Elacin Filter Box bevat een door u geselecteerde reeks RC-filters voor flexibele aanpassing aan 
veranderende geluidsniveaus en beschermingseisen. Het gebruik van verwisselbare filters brengt een 
zekere verantwoordelijkheid met zich mee. 
 
Houdt u rekening met de volgende punten:  

+ Elk Elacin-filter wordt voor levering akoestisch getest en goedgekeurd; 
+ Elk Elacin-filter maakt deel uit van een productie lot en als zodanig geïdentificeerd door een 

lotnummer;  
+ Bij levering van elke set gehoorbeschermers op maat creëert Elacin een link naar het serienummer 

van de gehoorbeschermers en het lotnummer van de filters die erin zijn geplaatst.  
 

Ons advies: voor mogelijke toekomstige servicebehoeften raden wij u aan om de gemaakte wisseling 
(filtervervanging) bij te houden door het serienummer van de gehoorbeschermers waarvan de filters 
worden vervangen te registreren.  

 
Hieronder een voorbeeldregistratie:  

Datum wisseling 
Gehoorbeschermer 
serienummer 

Filter type  
verwijderd 

Filter type  
Geplaatst (uit filterbox) 

20-01-01 N1234567 RC-21 RC-25 
20-03-31 F7654321 RC-21 RC-19 
20-05-01 N1234567 RC-25 RC-21 

 
 

  


