Product portfolio

Beschermd gehoor, goede communicatie gegarandeerd
Dit is de Elacin RC Tube
Veilig communiceren is onmisbaar, maar in een explosiegevaarlijke omgeving is dat niet altijd een gegeven. Vaak is
het kiezen tussen het dragen van gehoorbescherming of deze uitdoen om met elkaar te communiceren via een
radiosysteem. Doe het allebei met Elacin RC Tube in combinatie met Elacin RC gehoorbescherming. De audioslang
verbindt uw radiosysteem en oordoppen met elkaar. Ontdek de voordelen.

Communiceer veilig terwijl u uw gehoor beschermt, in een explosiegevaarlijke omgeving.
Belang van gehoorbescherming
Ons gehoor is kostbaar. Het is een van de vijf zintuigen waar we niet zonder kunnen.
Het vertelt ons wat er om ons heen gebeurt. Ben er dus zuinig op. En weet dat
iedere keer dat u geen gehoorbescherming draagt, de kans op gehoorbeschadiging
toeneemt. Dus ook wanneer u ‘even’ luistert naar de portofoon.
Alsof u niets draagt
U wilt in verbinding staat met uw collega’s. Met de Elacin RC Tube blijft u altijd
connected. U hoort in uw RC gehoorbescherming precies wat er over de portofoon
gecommuniceerd wordt, zonder daar uw oordoppen voor uit te nemen.
Zo tillen we communicatie op de werkvloer naar een nog hoger niveau en brengt u
uw business veilig vooruit.
Radiosysteem met oordoppen: zo werkt dat
De Elacin RC Tube klikt u vast aan uw Elacin oordoppen. De andere kant van de
audioslang koppelt u aan uw radiosysteem. Blijf op deze manier verbonden met uw
omgeving en ben tegelijkertijd beschermd tegen lawaai.
Wat heeft u nodig om uw oordoppen te koppelen met een radiosysteem?
+ Elacin RC oordoppen
+ Elacin RC Tube
+ Een normale of ATEX radio met bijbehorende luisterkabel
Voor wie is Elacin RC Tube ontworpen?
De Elacin RC Tube bevat geen elektronische onderdelen en is daarmee perfect voor
gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen met veel lawaai. Denk aan bedrijven in
de chemische en petrochemische industrie.
De kracht van Elacin RC Tube
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Uitstekende gesprekskwaliteit
Bevat geen elektronische onderdelen
Hoog comfort, zodat medewerkers het graag
dragen
Altijd beschermd tegen veel geluid
Te gebruiken voor alle radiosystemen, zoals
Motorola en Kenwood
Perfecte fitting

Speciaal bedoeld voor:
+
+
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Veilig communiceren op de werkvloer, zonder
de gehoorbeschermers uit het oor te hoeven
nemen.
Bereikbaar zijn met draadloze communicatieapparatuur in een lawaaiige (werk)omgeving.
Iedereen die gehoorbescherming en
communicatie wil combineren.
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Met alle RC filters te gebruiken
Verbind met ieder radiocommunicatiesysteem
Altijd veilig communiceren
Geen nieuw radiosysteem nodig
Perfect voor teams met eenzijdige communicatie
Gecertificeerd als gehoorbeschermer
Garantie van één jaar

Geschikt voor gebruik in
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Hulpdiensten en beveiligers
Industrie: Bouw-, assemblage- en timmerbedrijven
Scheepswerven
Office en Call Center

Voor meer informatie over de Elacin RC gehoorbescherming, bekijk het productblad Elacin RC Next Generation.
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Kijk op elacin.com voor meer informatie over Elacin gehoorbeschermers

