
 

 

 

 گوشی حفاظتی: 

د گوشی های حفاظتی برای پیشگری از صدمات شنوایی در مواجهه با آلودگی صدای شغلی می باشد. تعیین عملکرد حفاظتی عملکر

گوشی ها به طور دقیق باید توسط دستگاهی تعیین شود که قابلیت و دقت آن همانند شنوایی انسان باشد. برای این منظور دستگاه 

 شسینا برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شد. این دستگاه دارای ویژگی های تست گوشی های حفاظتی در شرکت پویش آوا

 فنی و آکوستیکی الزم و مطابق با استاندارد است و برتری هایی نیز به اغلب تولیدات خارج از کشور دارد.

 دستگاه تست گوشی: قابلیت اندازه گیری 

اندازه گیری افت انتقال )کارایی( صدای حفاظهای گوش)ایرماف و ایرپالگ( در شرایط آزمایشگاهی و شرایط عملیاتی محیط کار به        

 صورت تراز کلی به صورت یک گوشی

 استاندارد دستگاهی: 

 ISO 4869-3 مطابقت با خصوصیات ابعادی ذکر شده در استاندارد       

 بخش های مکانیکی: 

فیکسچر قابلیت نصب حفاظ ایرماف و ایرپالگ را دارا می باشد و از        

نظر شکل و ابعاد با اندازه های ارگونومیک صدک پنجاهم سر 

تنه دارای ابعاد و ظاهری مردان ایرانی مطابقت دارد. سر و نیم

متناسب با استاندارد ذکر شده است و محل نصب حفاظ به صورت 

کیلوگرم  8مل می نماید. وزن کلی نیم تنه طبیعی همانند سر انسان ع

باشد. فیکسچر از نظر خصوصات مواد به کار رفته  از پلیمری می

انتخاب شده که از نظر رفتار آکوستیکی مشابه سر انسان عمل 

 نماید.می

 عملکرد عملیاتی: 

تواند شرایط قابل حمل خود را به صورت یکپارچه سیستم آزمون می       

حفظ نماید به طوری که در محیط کار واقعی قادر است با اپراتوری آسان، کارایی عملیاتی حفاظهای روگوشی و توگوشی را 

 یری نماید.گاندازه

 کالیبراسیون: 

 ناسب است تا همواره بتوان از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل نمود.سیستم به صورت اختیاری دارای کالیبراتور استاندارد مت

 باتری دستگاه 

است که می تواند با یک بار شارژ به مدت طوالنی برای  mAh 12000با ظرفیت  Power Bank PQiباتری این دستگاه از نوع 

 دستگاه  مورد استفاده قرار گیرد.

 بخشهای الکترونیک: 

میکروفن دریافت کننده در محل نصب حفاظ در داخل سر تعبیه شده است و دارای ویژگی 

باشد. کابل انتقال دهنده مخصوص این کار و از نوع خازنی می 2فنی مطابق دستگاههای تیپ 

و سیستم دریافت کننده و پردازشگر هم باید به صورت کیت مستقل با خصوصیات استاندارد 

می باشد. برای این کار  از یکی از دستگاههای صوت  2ج صوت تیپ مطابق دستگاه ترازسن

 Fو  Cو  Aموجود در بازار که قابلیت اندازه گیری در شبکه وزنی  AWAسنج ساخت شرکت 

را دارا باشد استفاده شده است. دستگاه می تواند به طور همزمان  Fastو  Slowو سرعت پاسخ 

دازه گیری در تجزیه یک اکتاوباند را در یک صفحه چند پارامتر را نمایش دهد و نتایج ان

اینچ نشاندهد. دستگاه مذکور قابلیت ذخیری داده ها و بازیابی آنها را نیز دارد.  5/2نمایش 

 نمایشگر دستگاه دیجیتال و با دقت یکدهم دسیبل می باشد. 

 عملکرد آزمایشگاهی: 

ت مولد صوت دیجیتال با قابلیبخش آزمایشگاهی دستگاه شامل نرم افزار بدون محدودیت 

باشد. و به تفکیک فرکانس می (NHC Tone generator)و صورتی تولید صدای سفید 

دسیبل  09توانند صدای مذکور را در تراز بیش از بخش آمپلی فایر و اسپیکرها نیز می

 تامین نمایند.آمپلی فایر از نظر وضوح و تطابق فرکانس برای این کار طراحی شده است.

 خروجی دستگاه: 

سیستم آزمون باید حداقل بتواند در دو شرایط آزمایشگاهی و عملیاتی تراز فشار صوت دریافتی قبل و بعد از نصب 

حفاط به صورت کلی و در آنالیز فرکانس یک اکتاو باند را اندازه گیری نماید. نتایج باید به صورت نمایش داده و به 

 ه شود و قابل بازیابی یا انتقال به نرم افزار باشدصورت دیجیتال در حافظه دستگاه ذخیر

 آموزش و کاربرد: 

باشد و شرکت آواسینا آموزش مربوطه را برای یک بار ارائه می سیستم دارای راهنمای فارسی نصب و استفاده  می

 نماید.

 اجزاء سیستم آزمون گوشی ها: 

  ساختنج پردازشگر دیجیتال ) صدا س –سر و نیم تنه فیکسچر  -یکدستگاه بلندگو -آمپلی فایر -رم افزار مولد صوتن

AWA) 

 گارانتی: 

 یک سال از زمان تحویل شامل اجزای مکانیکی و الکترونیک با شرایط مندرج در برگه گارنتی خواهد بود.
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