


Türkiye’de yaklaşık 3 milyon işitme cihazı kullanıcısı günlük hayatta 
ciddi zorluklar yaşıyor. İndüksiyon döngü sistemleri, bu zorlukları 
aşmada kullanılabilecek en etkin yöntem.

5378. Sayılı Özürlüler Kanunu, umuma açık hizmet veren her türlü 
yapının erişilebilir duruma getirilmesini gerektiriyor. İndüksiyon 
döngü sistemleri, kullanımı zorunlu çözümler arasında bulunuyor.

Toplantı salonlarından üniversite amfilerine, sinemalardan konser 
salonlarına kadar pek çok alan kolaylıkla işitilebilir hale getirilebilir. 
Çözüm: Salon tipi indüksiyon döngü sistemleri.

Süpermarket kasaları, danışma bankoları, banka vezneleri ve 
daha birçok yüz yüze iletişim noktası, işitme engellilere banko tipi 
indüksiyon döngü sistemleri ile hizmet vermelidir. 

İndüksiyon döngü sistemlerinin uluslararası standartlara uygun 
hizmet verebilmesi için doğru projelendirme önemlidir.
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İşitme cihazı kullanan insanların büyük bir kısmı günlük yaşama katılma konusunda ciddi zorluklar yaşadıklarını belirtiyor. Bu 
durum değiştirilebilir!

 

İşitme kaybı olan kişiler için tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de yardımcı çözümlere duyulan 
ihtiyaç artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
2010 yılı Sağlık Araştırması’na göre Türkiye’de her 27 
kişiden 1’i, yani yaklaşık 3 milyon insan işitme cihazı 
kullanarak hayatlarını sürdürmektedir. Hayatları 
boyunca geçimlerini sağlamak için gürültülü 
ortamlarda çalışan pek çok insan, 50’li yaşlara 
geldiğinde, maruz kaldıkları yüksek sesler sonucu 
işitme kaybına uğruyorlar. Sınıflarda sürekli yüksek 
sesli ortamda çalışan öğretmenlerin, her gün yüksek 
seviyede müzik eşliğinde çalışan müzisyenlerin, 
devamlı trafik gürültüsü içinde bulunan taksi 
şoförlerinin ve daha birçok insanın daha iyi 
duyabilmek için yardıma ihtiyacı var.

İşitme cihazı kullanımı tüm yaş gruplarında her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, nüfusun %3,7’si işitme cihazı 
kullanıyor.

İşitme kaybına yaşlanan nüfusta oldukça sık 
rastlanmakla birlikte, bu aslında buzdağının 
sadece görünen parçasıdır. Orta yaş grubu 
içerisinde işitme kaybı her gün daha fazla artıyor. 
Hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelen 
cep telefonları, mp3 çalarlar, yüksek desibelli 
müzik yayını yapan mekanlar, okullardaki sürekli 
yüksek ses ortamı ve benzeri nedenlerle, çok 
sayıda genç insan da bugün işitme kaybı riski ile 
karşı karşıya. TÜİK istatistiklerine göre, 15-24 yaş 
grubunun %4,1’i, 25-34 yaş grubunun da %4’ü 
işitme cihazı kullanıyor. Bu kaygı verici durumun 
sonucunda, nüfus içinde işitme kayıplıların 
oranının gelecekte daha da artması kaçınılmaz.
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İşitme cihazı kullanıcılarının yaş gruplarına göre dağılımı
Kaynak: TÜİK 2010 Sağlık Araştırması
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Düşük Sinyal / Yüksek Gürültü, 
S/G Oranı = 0 dB

Yüksek Sinyal / Yüksek Gürültü, 
S/G Oranı = 12 dB

Yüksek Sinyal / Düşük Gürültü, 
S/G Oranı = 32 dB

Dünyanın neresinde olursanız olun, bu işaret bulunduğunuz alanda indüksiyon döngü sisteminden 
yararlanabileceğiniz anlamına geliyor. Kopenhag operasında konser dinlerken, Hong Kong 
metrosunda bilet alırken ya da Londra’da taksiye binerken yapmanız gereken tek şey, işitme cihazınızı 
‘T’ pozisyonuna almak.

Sağ taraftaki QR kodunu akıllı telefonunuzdaki QR tarayıcısı uygulaması ile tarayarak İD sisteminin 
yarattığı farkı dinleyebilirsiniz. QR kodu tarayıcıları (Scan, QR Reader, vb.) Apple App Store ve Google 
Android Market'ten ücretsiz olarak indirilebilir.  
Alternatif olarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.idturkiye.com

İşitme zorluğu çekenler için en yaygın kullanılan ve yakın 
gelecekte de kullanılacak olan araçlar işitme cihazlarıdır.  Ancak 
işitme cihazları ne kadar teknolojik, 
küçük ve rahat olsalar da her zaman 
tek başına yeterli olamazlar.  İşitme 
cihazı kullanmalarına rağmen 
pek çok insan, gerek günlük 
temel etkinliklerde, gerek sosyal 
faaliyetlerde kendilerini eksik 
hissediyor. Bu eksiklik duygusu 
zaman içerisinde mutsuzluğa 
dönüşüyor.

İşitmeye yardımcı araçların temel amacı, işitme cihazının 
yetersiz kaldığı yerlerde işitme kaybı yaşayan insanlara 
yardımcı olmaktır.  Bunu yapmanın tek yolu, ses kaynağı ile 
dinleyici arasında iletişimi bozan yankılanma ve gürültü gibi 
çevresel faktörleri ortadan kaldırmaktır. İndüksiyon döngü 
(İD) sistemleri, bu amaca hizmet konusunda dünyada en fazla 
kullanılan ve en etkili çözümdür.

İndüksiyon döngü sistemleri, özel olarak geliştirilmiş bir 
amplifikatör aracılığıyla mevcut sesleri manyetik dalgalara 
dönüştürür. İşitme cihazı kullanıcıları, cihazda bulunan ‘telecoil’ 
mekanizması sayesinde bu manyetik dalgaları hiçbir ek ürüne 
gereksinim duymadan algılayabilirler.

İşitme cihazı kullanıcısı, hizmet noktasında uluslararası 
indüksiyon döngü işaretini gördüğü zaman, cihazını ‘T’ ya da 
eğer varsa ‘M/T’ pozisyonuna getirir.  Böylece işitme cihazı 
etrafta bulunan gürültü veya boğuk sesleri değil, sadece 
İD sisteminden gelen manyetik dalgaları iletmeye başlar.  
Bu sayede kullanıcı, konuşan kişiyi hiçbir zorluk çekmeden 
dinleyebilir.

Gelişmiş ülkelerde İD sistemleri yaygın olarak kullanılmakta 
ve bina inşaat yönetmeliklerinin vazgeçilmez bir parçası 
olarak görülmektedir.  Sinemalardan konser salonlarına, şirket 
toplantı odalarından okul dersliklerine kadar pek çok yerde İD 
sistemlerini görebilirsiniz.

Ülkemizde indüksiyon döngü sistemleri hızlı yayılıyor. Havalimanlarından otellere, süpermarketlerden camilere kadar pek çok 
yerde uluslararası İD sembolünü görmeniz mümkün.

Konuşmaların anlaşılırlığı doğrudan sinyal / gürültü (S/G) oranı ile ilişkilidir. Eğer gürültü seviyesi yüksekse S/G oranı düşük, 
anlaşılırlık güç olur (şekil 1). Sinyal düzeyi yükseldiğinde bile bu güçlük değişmez (şekil 2). Konuşmaların anlaşılırlığını 
yükseltmenin tek yöntemi, gürültü seviyesini düşürüp aynı zamanda sinyal düzeyini arttırarak yüksek bir S/G oranı 
oluşturmaktır (şekil 3). İndüksiyon döngü sistemleri bunu sağlayarak işitme engellilere yardımcı olur.



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 10. Maddesi, engelli 
vatandaşlarımızın eşit haklardan yararlanmasını garanti altına 
almaktadır. 61. Madde de engellilerin toplum hayatına dahil 
olmaları için tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmektedir.

Kanunun Geçici 2. Maddesi, gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapının 
engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesini 
gerektirmektedir. Kanunda erişilebilirlik çalışmalarının 
tamamlanması için verilen süre Temmuz 2013’te dolmaktadır.

Aynı kanuna ek düzenlemeler getiren 4 Temmuz 2012 tarih 
ve 6353 sayılı kanun, erişilebilirlik çalışmalarını zamanında 
tamamlamayan kuruluşlara 50 bin ile 500 bin lira arasında para 
cezası kesilmesini öngörmektedir.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 1 Maddesi, fiziksel çevrenin 
özürlüler için erişilebilir kılınması için, imar planları ile 
kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk 
Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulmasını 
zorunlu tutmaktadır.

2006/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca yeniden 
düzenlenen belediye imar yönetmelikleri de kamusal alanların 
erişilebilirliğinde TSE standartlarının uygulanmasını zorunlu 
kılmaktadır. 
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İndüksiyon döngü sistemleri kullanımı yalnızca sosyal bir sorumluluk değil, aynı 
zamanda yasal da bir zorunluluk.

TSE’nin TS-9111 numaralı Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı 
Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri 
standardının B.1.3 maddesi, kamuya açık binalarda indüksiyon 
döngü sistemleri kullanılması gereğini ifade etmektedir. 
Standart, kabul ve danışma bankolarında iki kişilik (banko tipi) 
sistemleri gerektirirken, salonlarda geniş devreli döngülerin 
(salon tipi sistemler) kullanılması gerektiğini belirtmektedir.
Yine aynı standardın B.2.2 maddesi, indüksiyon döngü 
sistemlerinin asansörlerde kullanılmasının gerekliliğinin altını 
çizmektedir.

 

İD sistemlerinin düzenlenmesini amaçlayan uluslararası IEC 
60118-4 standardı, İD sistemlerinin dünyada tüm işitme 
engellilere yardımcı olacak bir kaliteye ulaştırılmasını 
hedeflemektedir. Her İD sistemi, standardın gereklerini 
karşılamak zorundadır. İD sistemi kurulumu standartlara 
uyuyorsa, hizmet sağlayıcı tarafından sertifikalandırılır.

 TSE’nin erişilebilirlik standardı 
TS-9111, kamuya açık binalarda 
indüksiyon döngü sistemlerinin 

kullanılması gerektiğini 
belirtmektedir.

5378 sayılı kanuna göre umuma açık her yapı engelsiz hale gelmek zorunda
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Toplantı salonları, konferans merkezleri, sinema ve tiyatrolar, 
ibadethaneler, havaalanları gibi topluma açık ve herkesin 
yararlanabileceği mekanlarda İD sistemleri genellikle mevcut 
ses düzenine entegre edilir. Kullanılacak olan sistem, salonun 
mimari yapısı, kullanım amacı ve çevresel etkenlere göre 
değişebileceği için, mekanınız uzmanlarımız tarafından 
etüt edildikten sonra döngü döşeme sistemi tasarlanır ve 
ihtiyacınızı karşılayacak en uygun İD amplifikatörü seçilir. 
Döngü, mekanınızın boyutları ve sizin tercihlerinize bağlı 
olarak zemine ya da tavana döşenebilir. Sistemin kurulumunun 

ardından uzmanlarımızca yapılacak uluslararası IEC 60118-4 
standardına uygunluk testi ile onaylanır ve teslim edilir.

Birden fazla küçük toplantı salonına sahip oteller ve kongre 
merkezleri için taşınabilir çözümlerin de kullanılması mümkün. 
Uzmanlarımız, en doğru çözümün seçimi konusunda sizlere 
yardımcı olacaklardır.

Kurumunuza yönelik detaylı çözüm önerileri için internet 
sitemizi ziyaret edin: www.idturkiye.com

Konferans ve toplantı salonları, işitme güçlüğü çeken insanlar için algılamanın önemli olduğu 
alanlar arasında.
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Toplantı salonlarından üniversite amfilerine, sinemalardan konser salonlarına kadar sosyal, kültürel, 
ekonomik ve eğitim hayatının geçtiği her mekana İD sistemi kurulması gerekiyor.
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2012 Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) kura töreni için Ankara Ti-
caret Odası Kongre Merkezi özel olarak işitme engelsiz hale getirildi. 
İşitme engellilerin töreni rahatça dinleyebilmeleri için salona İD sistemi 
döşendi.

 
İşitme güçlüğü yaşayan otel konuklarına daha iyi hizmet verebilmek 
için, kalabalık gruplara yönelik etkinliklerin düzenlendiği balo salonuna 
sabit İD sistemi döşendi. Mevcut salon döşemesinin altına yerleştirilen 
döngü, hem konuşmaları hem de müzik yayınlarını yüksek ses kalitesi 
ile dinleyicilere iletiyor.

Türkiye’nin gerçek anlamda engelsiz ilk camii olarak tasarlanan Eskişehir 
Hacı Hasan Camii’nde işitme engellilere yardımcı olmak amacıyla salon 
tipi sabit İD sistemleri kullanılıyor. Dinleyicilerin her pozisyonda duyma 
konforunu yaşayabilmeleri için, döngü üç boyutlu bir kombinasyon ola-
rak tasarlandı.

İşitme engelli çocukların rehabilitasyonu konusunda uzmanlaşan 
Duykon, öğrencilere daha iyi bir eğitim sunabilmek amacıyla indük-
siyon döngü sistemleri kullanıyor. Koklear implant kullanan öğrencilerin 
öğretmenlerini daha iyi anlayabilmeleri için oda tipi sabit İD sistemleri 
tercih edildi.
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Salonda konuşmacının 
söyledikleri mevcut mik-
rofon aracılığıyla sisteme 
aktarılır.  Sinemalar gibi 
mikrofon bulunmayan 
ortamlarda ses ve müzik 
sistemi doğrudan İD amp-
lifikatörüne bağlanırken, 
banko tipi sistemler kendi 
özel dahili ya da harici mik-
rofonları ile kurulurlar.

İD amplifikatörü, salondaki mikrofona 
doğrudan bağlanır ya da eğer hopar-
lörlerle ses yayını yapılıyorsa, varolan 
ses düzeninin amplifikatörüne ekle-
nir. İD amplifikatörü, gelen sesleri dü-
şük voltajlı akıma dönüştürerek dön-
güye aktarır.

Hangi tip ve kaç adet İD amplifikatö-
rü kullanılacağı belirlenirken, salonun 
boyutları, koltuk düzeni, binanın mi-
mari ve yapısal özellikleri, yapı içinde-
ki metal miktarı, çevreden gelen gü-
rültüler, salonun elektrik sistemi, ses 
taşmasının kabul edilir olup olmadığı 
gibi faktörler göz önünde bulunduru-
lur. Sistem belirlenmeden önce gere-
ken etütlerin yapılması, İD sisteminin 
sorunsuz çalışması için büyük önem 
taşır.

İD amplifikatöründen 
çıkan akım, salonu 
kurulan döngü 
sistemi üzerinden 
dolaşır.  Akım 
döngüden geçerken 
o l u ş t u r d u ğ u 

manyetik indüksiyon dalgaları ile 
sesler salondaki dinleyicilere ulaşır.

Döngü sistemi koaksiyel bakır kablolar 
ya da kendinden yalıtımlı iletken bakır 
bantlar ile gerçekleştirilir. Döngü 
tipi ve periferal ya da çoklu döngü 
kullanımı yapılan etüt ve karar verilen 
İD amplifikatörüne göre belirlenir.

1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5

Manyetik indüksiyon dalgaları salonda 
yayılırken işitme cihazının içindeki telecoil 
bobininden geçerler. Bobin, indüksiyon 
dalgalarını algılayarak onları işitme 
cihazındaki mini amplifikatöre iletir. Burada 
işitilebilir sese dönüştürülen dalgalar, işitme 
cihazının hoparlörü ile kulağa doğrudan 
aktarılır.

İşitme cihazı M (normal) pozisyonundan 
T (telecoil) pozisyonuna getirildiğinde 
çevreden gelen sesler yerine sadece telecoil 
bobininin algıladığı sesleri kullanıcıya 
aktarır. Yeni nesil işitme cihazlarında ise 
bilgisayarla yapılan programlama sayesinde 
cihaz indüksiyon dalgalarını algılar 
algılamaz otomatik olarak T pozisyonuna 
geçer.  Böylece işitme cihazı kullanan kişi, 
konuşmaları boğukluk, gürültü ya da yankı 
olmadan konfor içinde dinler.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Hiçbir Kurulum 
Kalibre ve Test 
Edilmeden Teslim 
Edilemez

İD sisteminin sağlıklı çalışması 
için mutlaka uluslararası 
IEC 60118-4 standardına göre 
kalibrasyonunun yapılıp test 
edilmesi gereklidir. FSM 2.0 
aracılığı ile 100 Hz, 1 kHz ve 
5 kHz frekanslarının ±3dB 
toleransında sağlandığı, 
yapılan kalibrasyon ve test ile 
onaylanmadan kurulum teslim 
edilmez.

İndüksiyon Döngü Sistemleri, sesleri kaynağından alarak manyetik dalgalar aracılığıyla işitme cihazına ulaştırır. Çevresel 
faktörlerden kaynaklanan sorunları yok eden sistem, konuşmacı kulağınızın yanındaymış hissini uyandırır.
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Danışma masaları, ödeme noktaları, bankalar, süpermarketler ve birebir hizmet verilen her alanda banko tipi İD sistemleri 
işitme engellilerin hayatlarını kolaylaştırıyor.

İşitme cihazı kullananların en çok zorluk yaşadıkları yerler arasında 
çevresel gürültünün yoğun olduğu süpermarketler geliyor. 
Müşterilerinin bu sorununu gidermek isteyen Tansaş mağazaları, 
kasalarında sabit İD sistemleri kullanarak hizmet vermeye başladı.

Sürekli bir uğultunun bulunduğu havalimanları, işitme güçlüğü olan 
yolcuların iletişim zorluğu çektikleri yerlerin başında yer alıyor. Antalya 
Havalimanı, tüm danışma bankolarına sabit İD sistemleri yerleştirirken, 
işitme engelli yolcuların uçuş işlemlerinde de sorun yaşamamaları için 
check-in kontuarlarında taşınabilir İD sistemlerini kullanmaya başladı.

Otellerde toplantı salonlarının dışında da pek çok yerde İD sistemleri 
kullanılıyor. Bu alanların başında ise resepsiyon bankoları yer alıyor. 
Mövenpick Hotel İzmir, işitme engelli konuklarına ‘hoşgeldiniz’ derken 
sabit banko tipi İD sistemlerinden yararlanıyor.

Havalimanlarında işitme güçlüğü yaşayan yolcular, hem salonlarda hem de danışma ve check-in noktalarında İD sistemlerinden 
yararlanabilir. Her yıl 25 milyon yolcuya hizmet veren Antalya Havalimanı da yolcularına Univox İD sistemleri ile hizmet veriyor.

Bilet gişeleri, hizmet ve bilgi bankoları, otel resepsiyonları, bankalar ve mağazalar 
gibi müşterilere yüz yüze hizmet verilen yerlerde banko altına yerleştirilebilen 
sabit ve banko üzerine konulabilecek taşınabilir İD cihazları ile sınırlı bir alana 
manyetik ses yayını yapılır. Bu şekilde müşteriniz sizi duymakta zorluk yaşamaz, 
konuşmalarınız başkaları tarafından duyulmaz. Banko tipi sistemler eczaneler, 
doktor muayenehaneleri ve fuar standları için de en fazla tercih edilen çözümler 
arasındadır.

Birçok hizmet noktasında sabit sistemler, çalışma alanında yer kaplamamaları 
nedeniyle tercih edilebilir. Bankonun altına monte edilen sistemler, çalışanlarınız 
için banko üzerinde kalabalık yaratmayacak ve sorunsuz çalışacak çözümlerdir. 
Eğer iletişim noktanız sürekli olarak değişiyor ve daha esnek bir çözüme ihtiyacınız 
bulunuyorsa, şarj edilerek çalışan taşınabilir sistemler doğru çözüm alternatifiniz 
olabilir. Kullanım alanına göre sabit ve taşınabilir sistemlerden hangisinin size en 
uygun olduğunu belirlemek için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Kurumunuza yönelik detaylı çözüm önerileri için internet sitemizi ziyaret edin: 
www.idturkiye.com



Banko tipi sistemler, konuşmacının sesini bir mikrofon aracılığıyla alarak 
manyetik dalgalara dönüştürür. Bu dalgalar, ‘T’ pozisyonuna getirilen 
işitme cihazları tarafından algılanarak tekrar sese dönüştürülerek 
doğrudan kulağın içine iletilir. İşitme cihazı kullanıcısı sadece konuşanın 
sesini duyarken, çevredeki gürültü ve yankılanmalardan etkilenmez

Sabit banko tipi sistemlerde masa veya duvar tipi mikrofonlar kullanılabilir. 
İD amplifikatörleri bankonun altına monte edilirken, döngüyü oluşturan 
özel pedler bankonun metal yoğunluğuna göre altına ya da önüne 
yerleştirilir. Taşınabilir sistemlerde ise mikrofon, amplifikatör ve döngü 
tek bir cihazın içinde kullanıma hazır olarak bulunur. Şarj edilerek de 
kullanılabilen sistemler, düğmesine bastığınız anda kullanıma hazırdır.

Resepsiyon bankoları, danışma noktaları ve banka işlem gişeleri, işitme engellilerin de göz önüne alınması gereken yerler 
arasında. Mövenpick Hotel İzmir, Univox salon ve banko tipi sistemler kullanarak konukları için fark yaratıyor.
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Banko tipi İD sistemleri, kullanım kolaylıkları, her tür yüz yüze iletişim noktasında kullanılabilmeleri ve düşük maliyetli 
olmaları nedeniyle günlük hayatınızı geçirdiğiniz pek çok yerde rahatlıkla kullanılabilir.
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Bir indüksiyon döngü (İD) projesi üç net aşamadan oluşur: planlama, kurulum ve kontrol / ölçüm. Her üç aşama 
eşit derecede önemlidir ve birinin yanlış yapılması, sistemin doğru hizmet vermesini engeller. Son aşama, 
ölçme ve belgelendirme, uluslararası IEC 60118-4 standardıyla düzenlenmiştir.

Doğru planlama, sisteminin başarılı bir şekilde kurulması ve sertifikasyon için 
vazgeçilmezdir. Bu aşamanın adımları aşağıdaki şekildedir: 

• mekanda İD sistemini kullanmanın mümkün olup olmadığı
• mekanın kullanım amacı, olanakları ve kısıtlamaları
• çevreden gelen mevcut gürültü düzeyi
• ses taşmasının kabul edilebilir olup olmadığı
• mekanın alanı ve hacmi
• arzu edilen ses kalitesinin tanımı
• yapıda bulunan metal miktarı ve döngüyü nasıl etkileyeceği 
• doğru İD teknolojisi seçimi
• uygun döngü tasarımı
• yeterli güç kapasitesinde İD amplifikatör seçimi
• amplifikatör ve döngünün nereye kurulacağı

Her indüksiyon döngü sistemi, salonunuzun mimari ve yapısal karakterine, kullanım amacına ve çevresel faktörlerin etkisine 
göre özel olarak tasarlanır.
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İndüksiyon döngü sisteminin istenilen şekilde hizmet verebilmesi için doğru projelendirilmesi çok 
önemlidir. Yetkin olmayan kişiler tarafından yapılan kurulumlar, sistemin işlevsiz kalmasına neden 
olur.
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Doğru kurulum, sistemin doğru çalışması için hayati önem taşır.  Bu aşamada:

• döngü kablo ve bantları mekana döşenir
• döngü, mekanın mimari özelliklerine uygun olarak kapatılır
• kurulan döngü, İD amplifikatörüne bağlanır
• İD amplifikatörü ile mevcut ses sistemi arasındaki bağlantılar tamamlanır

Hiçbir İD sistemi, kalibre edilip testleri yapılmadan tamamlanamaz.  Bu aşamada:

• sistem IEC 60118-4 standardına göre kalibre edilir
• profesyonel ölçüm sadece gerçek RMS alangücü ölçüm cihazıyla yapılabilir
• sistemin testi, üretici firmanın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir ve IEC 60118-4’e 
uygunluğu sertifikalandırılır.
• kullanıcılara sistemin kullanım eğitimi verilir



Case Study
Hong Kong  
Underground

Hearing excellence since 1965

Challenge
Hearing impaired had difficulties in receiving information, both at the information 
desk and at the platforms, due to a very high noise level, making it impossible to 
hear the information desk officer and/or the sound in the speakers at the platform.

Solution
Hong Kong distributor installed hearing loops in both information desks and in the 
platform information system, please refer to pictures.

Conclusion
The MTR Corporation has made necessary steps to make the underground accessible 
to people hard of hearing.

Summary
The MTR Corporation (Mass Transportation Railway) opened the first underground 
line in Hong Kong 1979. Apart from the Airport Express, the current system 
comprises five lines - the Kwun Tong, Tsuen Wan, Island, Tung Chung and Tseung 
Kwan O Lines, running over 80.4 km through 49 stations. Today it keeps over 2.3 
million people on the move every weekday, making it one of the most heavily 
utilized mass transit systems in the world.
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faks :
e-posta :

http://www.idturkiye.com
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İletişim Bürosu:
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