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Eksiksiz 
Çözüm

Affinity2.0, odyometre, gerçek kulak 
ölçümü ve teknik isitme cihazı testi 
yapabilen kullanıcı dostu, eksiksiz bir 
sistemdir.
Sistem ayrıca gelismis bir odyometri 
testi için farklı degerlendirme araçları 
ve ayrıcı tanı testleri içermektedir

Ihtiyacınız olan modülleri seçin!
Odyometre (temel odyometre & ayırıcı 
tanı testleri) Visible Speech Mapping 
opsiyonlu gerçek kulak ölçümleri (REM)
İşitme cihazı testleri (HIT)

Affinity2.0  dizüstü veya masaüstü 
bilgisayarınızdan kullanılabilir bir şekilde, 
kolay kullanılabilir donanım ve yazılım 
seçeneklerini bir araya getirmektedir.
İhtiyacınıza göre seçeceğiniz modüller 
sayesinde kliniğinizde esneklik 
kazanacaksınız.

Gelecege yatırım
Affinity2.0 yeni uyaranlar veya diğer 
gelişmiş teknikler kullanılabilir hale 
geldiğinde güncellenebilir yazılımları ile 
işitme cihazı teknolojilerini takip etmenizi 
sağlayacaktır.

Tüm hasta kayıtları Noah veya 
Interacoustics tarafından sağlanan 
Otoaccess™ veritabanı altında 
saklanmaktadır.
 
Her iki veritabanı sistemide ağ üzerinden 
erişilebilir özelliklere sahiptir.

Yazılım konsepti itibariyle VIOT video 
otoskopi gibi diğer Interacoustics 
modüllerini de aynı veritabanı altında 
kullanabilirsiniz. 

Eksiksiz modüller
Her modül kullanımı için gerekli olan tüm 
aksesuarları ile beraber verilmektedir. Tüm 
akseasuarların donanım üzerinde özel 
soketi bulunmakta böylece kullanıcılar 
sürekli soket değiştirmek zorunda 
kalmamaktadır.

Kisisel ayarlar ve protokoller
Affinity2.0 kliniğinizin ihtiyaçları 
doğrultusunda kişiselleştirilmiş test 
konfigürasyonları oluşturmanıza imkan 
vermektedir. Kullanıcı tanımlı protokoller 
farklı isimlerle kaydedilebildiği gibi 
kolay erişime sahip menüler sayesinde 
hızlıca bulunmaktadır. Böylece birden 

fazla kullanıcısı olan kliniklerde her 
kullanıcı kendi uygulama metotuna 
yönelik protokolünü seçebilmektedir. 
Büyük klinikler veya zincir işitme cihazı 
satış merkezleri protokollerini internet 
üzerinden kolaylıkla diğer merkezler ile 
paylaşabilirler.

Satıs ve Rehberlik Hizmetleri
Affinity2.0  ile beraber sunulan 
Visible Speech Mapping modülü ile 
hastalarınızı ve ailelerini işitme cihazı 
amplifikasyonunun faydaları hakkında 
bilgilendirebilirsiniz. Benzer bir şekilde, 
İşitme kaybı simülasyonu (HLS 440) ve 
Master Hearing Aid (MHA 440) modülleri 
ile ilk defa işitme cihazı kullanacak olan 
bir hastaya fitting işleminin önemini 
kolayca izah edebilirsiniz.
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Entegre fitting 
çözümü.

Odyometre, REM, HIT, 
ve Visible Speech 

Mapping
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İşitme Cihazı Testleri

Gerçek Kulak Ölçümü

Odyometre

Video otoskopi

HIT440

REM440

AC440

  Viot™

Kullanıcı dostu 
platformumuzda kendi 
konfigürasyonunuzu 
oluşturun
Affinity2.0’nizi gelişmiş Odyometre, 
REM, HIT ve Visible Speech Mapping 
modüllerinden istediginiz kombinasyonu 
yaparak kliniğinizin ihtiyaçlarını kolaylıkla 
karşılayabilirsiniz.

Viot™ video otoskop Affinity2.0 Suite 
yazılımı ile tam entegredir.
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AC440
Odyometre  
yazılımı

QuickSIN™ testi

Konuşma odyometrisi

Değerlendirme araçları 
- fonem örnekleri

Odyometre modülü (AC440) 
gelişmiş diagnostik özellikler 
ve kullanıcı dostu bir arayüz 
sunmaktadır. Standart hava yolu, 
kemik ve konuşma odyometrisinin 
yanı sıra AC440 modülünde ek birçok 
ayırıcı tanı testleri bulunmaktadır.

Eksiksiz test bataryası
AC440, konuşma ve saf ses odyometri 
testleri için temel test bataryasına 
sahiptir. Bunun yanısıra  temel 
değerlendirmelerden nörolojik 
incelemeye kadar bir çok lisanslı ayırıcı 
tanı testleri de bulunmaktadır. 
Esnek yapısı itibariyle test bataryanızı 
kliniğinizin ihtiyaçları doğrultusunda 
donatabilirsiniz.

Yüksek Frekans (HF440) ve Multi 
Frekans (MF440)
Yüksek frekans opsiyonu sayesinde 
20kHz’e kadar ototoksite monitörizasyonu 
yapabilir ve işitme kaybını erken safhada 
değerlendirebilirsiniz.
Multi frekans özelliği ile de hastalarınızın 
tinnitus frekansını kolaylıkla bulabilirsiniz. 

QuickSIN™
QuickSIN™, farklı sinyal gürültü oranına 
sahip alanlarda hastaların konuşmayı 
algılamasının değerlendirildiği bir test 
protokolüdür. AC440 yazılımı ile güvenilir 
skorlama yapılabilmekte ve hasta 
durumun takibi öneri tablosu desteği ile 
sağlanmaktadır.

Geçmiş kayıtları inceleyin
Odyomerti testi yaparken veya testi 
tamamladıktan sonra geçmişte yapılmış 
bir ölçümü kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.
Eski ve yeni odyogramları üst üste 
çakıştırarak, hem tanı hemde eğitim 
amacıyla kullanabilirsiniz.  Hatta 
istediğiniz odyogram verisini direkt 
olarak REM440 fitting yazılımına 
aktarabilirsiniz.

Veri aktarma
Affinity2.0 , hasta bilgilerini ve yapılan 
testleri klinikler arası paylaşımda size 
kolaylık sağlamaktadır. Veriler, PDF ve 
XML formatlarında paylaşılabildiği gibi 
yazdırılabilir ve e-posta ile ek olarak 
gönderilebilir.

6



Özelleştirilmiş odyometri 
klavyesi

Değerlendirme araçları 
- fonem örnekleri

Masking Level Difference (MLD440)
MLD testi genellikle CAPD test bataryası 
içinde yer almaktadır. Binöral uyarı 
tonları ve farklı sinyal fazına sahip 
gürültü uyaranları ile maskeli eşiklerdeki 
kaymaları göstermektedir. Elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda hastanın binöral 
entegrasyon zorlukları hakkında bilgi 
sahibi olunur. 

Sabit diskten konuşma testleri 
(SFH440)
Bu özellik sayesinde harici bir CD 
oynatıcıya gerek kalmaksızın konuşma 
testleri uygulanabilmektedir. Seçilen 
kelime listesi ve kelime sunumuna göre 
skorlama metodları seçilebilmektedir.

Özel geliştirilmiş klavye
Opsiyonel olarak sunulan özel 
geliştirilmiş odyometre klavyesi ile 
AC440 PC tabanlı odyometrelerin 
geleneksel odyometreler gibi 
kullanılmasına imkan vermektedir. 
Özelleştirilmiş fonksiyon tuşları 
sayesinde kullanıcılar hız kaybetmeden 
testleri uygulayabilmektedirler.

Düzenlenebilir değerlendirme 
araçları
Değerlendirme araçları sayesinde 
hastalarınıza işitme kayıpları hakkında 
bilgi vermenin yanı sıra onların ihtiyaç 
duydukları rehabilitasyonu daha kolay 
anlatabilirsiniz.
Değerlendirme araçları başka bir ekrana 
aktarılarak gösterilebilir. 
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REM440
Gerçek Kulak 
Ölçümü
Gerçek kulak ölçüm modülü (REM440) 
hassas işitme cihazı ayarlaması için 
gerekli bir doğrulama aracıdır.

Objektif degerlendirme
Gerçek kulak ölçümleri hastanın kulağına 
yerleştirilen işitme cihazının objektif 
olarak değerlendirilmesini sağlayan 
yegane değerlendirme aracıdır ve hasta 
memnuniyeti üzerinde çok büyük etkiye 
sahiptir.
REM440 Gerçek kulak ölçüm modülü 
her çeşit işitme cihazı ayarlamasında 
kullanılabilen güvenilir bir araçtır.  İşitme 
cihazı üreticileri tarafından geliştirilen 
yazılımlar ile yanyana kullanılarak en 
doğru ayarların yapılmasını garanti eder.

Binöral REM
Binöual REM ile her iki kulak aynı anda 
test edilebilir. Bu özellik Insertion gain 
ölçümünde kullanıcıya vakit kazandırır.
Üstte kal moduyla beraber kullanıldığında 
daha efektif bir hale gelmektedir.

Üstte kal modu
REM440’ta bulunan Üstte kal özelliği 
sayesinde işitme cihazı ayarlamaları 
hızlı ve düzgün bir şekilde yapılmaktadır.  
Üstte kal modu REM440 yazılımında elde 
edilen sonuçların otomatik olarak işitme 
cihazı yazılımında görüntülenmesini 
sağlamaktadır.  İşitme cihazına gerekli 
ayarlamalar yapılırken, gerçek kulak 
ölçümlerinde ne gibi değişiklikler 
olduğu bu özellik sayesinde anında 
görüntülenmektedir.

Gelismis isitme cihazı özellikerinin 
test edilmesi
REM440 yazılımı, güncel işitme 
cihazlarında standart olarak bulunan, 
gürültü azaltma ve yönsellik gibi 
gelişmiş özelliklerin fonksiyonlarının 
analiz edilmesini sağlamaktadır.   

Gerçek ortamları simüle edin
Hastalarınızın günlük yaşantısındaki 
sesleri ve konuşma seslerini tecrübe 
etmelerini sağlayabilirsiniz. Bunu 
yapmak için dijital olarak hazırlanmış 
kadın ve erkek ses kayıtlarını, hatta 
isterseniz harici ses kaynaklarındaki 
sesleri hastalarınıza dinletebilirsiniz. Özel 
“Kulak içi” monitörizasyon sistemi ile 
işitme cihazının hasta kulağında nasıl 
davrandığını anlayabilir, bir problemle 
karşılaşmanız durumunda gerekli 
düzeltmeyi anında uygulayabilirsiniz.

RECD ve Pediatrik isitme cihazı 
ayarlaması
Uluslararası geçerliliğe sahip yenidoğan 
işitme taraması progrmaı sayesinde 
(UNHS) bebeklerin ilk 6 ay içerisinde 
işitme kaybına sahip olup olmadıkları 
belirlenebilmektedir.  
Sonuç olarak daha fazla sayıda bebek 
ve küçük yaşta çocuk Real Ear to 
Coupler Difference (RECD) metotu 
kullanılarak işitme cihazı ayarlamasına 
tabii tutulabilmektedir. Özel geliştirilmiş 
bileşenler sayesinde RECD testi hızlı bir 
şekilde yapılmaktadır. RECD’nin pratikte 
uygulanamadığı hallerde REM440 
yazılımı yaşa dayalı yaklaşık değerler 
kullanılmasına izin vererek ayarlamanın 
yapılmasını sağlamaktadır.

- Üstte kal modu
- Open fit uyumlu
- RECD ve kavite   
  dogrulaması
- DSLv5 ve NAL-NL2 
  prescription hedefleri
- AutoFit, REMfit ve 
  EXPRESSfit uyumlu
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VSP440
Visible Speech 
Mapping
Visible Speech Mapping gerçek 
kulak ölçümünde elde edilen verileri 
görselleştirerek işitme cihazının 
hastaya sağlayacağı fayda hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmasını 
sağlamaktadır.

Degerlendirme ve dogrulama birarada
Hasta merkezli hizmet sunan yerler 
için işitme cihazının ayarlanmasında 
değerlendirme yapabilmek çok önemlidir. 
Visible Speech Mapping’in farkı da 
bu aşamada modülün gerçek kulak 
ölçümünün yanında sağladığı dinamik 
ve grafik örnekler ile görülmektedir.  Bu 
sebeple Visible Speech Mapping işitme 
cihazı satış ve uygulama merkezlerinde 
her geçen gün daha popüler olmaktadır.

Visible Speech Mapping konsepti
Visible Speech Mapping, gerçek kulak 
ölçümlerini kolay anlaşılabilir görsel bir 
hale çevirmektedir. Amplifikasyonu hedef 
ile eşleştirerek ( ör. NAL-NL2, DSLv5) 
hastaya aynı anda hem işitme cihazı 
kullanması halinde cihazın sağladığı 
kazancın ne olduğunu hemde cihaz 
kullanmadığı halde işitme seviyesinin ne 
olacağı gerçek zamanlı olarak kolayca 
gösterilmektedir.  

Yazılım ekranındaki detaylı bilgiler 
ile dinamik aralık, normak işitme ve 
hastanın SPL olarak işitme kaybı 
seviyesi, ortam seslerine örnekler, 
tahmin edilen konuşma anlaşılabilirli 
farkının ne olacağı ve cihazın işitmeye 
katkısı gösterilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra ekranda 
kompresyon karakteristikleri, binöral 
faydalar ve diğer gelişmiş özellikler 
görsel olarak hastaya daha kolay 
anlatılabilir hale getirilmiştir.

Değerlendirme Gerçek Kulak 
Ölçümleri

Visual 
Speech 

Mapping
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Isitme cihazı test modülü her çesit 
isitme cihazının teknik olarak 
dogrulanmasını saglamaktadır. 

Her zorlukla mücade edin
HIT440 modülü klinisyenlerin işitme 
cihazı performansını değerlendirmesi 
için gerekli imkanı sunmaktadır. Bu 
modül ile işitme cihazlarının yanısıra 
SKS10 Kafatası Simülatör Kavitesi 
kullanılarak kemiğe implante işitme 
cihazlarıda incelenmektedir. 
Değerlendirmeler için ANSI veya 
IEC testlerinden oluşan protokoller 
kullanılabildiği gibi kullanıcı tanımlı 
değerlendirme protokolleri de 
oluşturulabilmektedir. 

Non-Lineer işitme cihazlarının 
da test edilebilmesi için ICRA 
benzeri uyaranlarda Affinity2.0 ‘de 
bulunmaktadır.

Sonsuz döngüde test imkanı
Belirli bir arızayı aralıklı olarak 
tekrarladığından süphelenilen işitme 
cihazlarının değerlendirilmesi için bir dizi 
testler ayarlayabilir, her biri için tolerans 
oranı belirleyebilir ve tolerans değerinin 
dışına çıkılıncaya kadar işitme cihazını 
test etmeye devam edebilirsiniz.

Yönsel mikrofonların test edilmesi
HIT440, test kutusunda bulunan özel 
hoparlör çifti ile işitme cihazlarının 
yönsel mikrofon özelliklerini de test 
edebilir.

Dahili test dizileri
HIT440  içerisinde IEC ve ANSI 
standartların göre belirlenmiş bir çok 
test protokol dizisi bulunmaktadır. 
Böylece HIT modülünü kullanmaya 
başladığınız ilk günden itibaren 
işitme cihazlarını analiz etmeye 
başlayabilirsiniz. Ayrıca her bir test 
dizisinde uygulanan test sonuçları rapor 
halinde yazdırılabilir.

HIT440
İşitme 
Cihazı Testleri

TBS25 ile uyumlu
 - TBS25 harici test odacığı istenildiği 

taktirde Affinity2.0.  ile beraber 
kullanılabilir.

Geçmis Kayıtlar
Kaydedilen tüm test oturumları ve 
sonuçları ilerleyen tarihlerde geri 
çağrılabilir ve güncel test sonuçları 
ile karşılaştırma yapılabilir. Eski ve 
yeni kayıtlar aynı tablo üzerinde 
gösterilerek kolay karşılaştırma 
imkanı bulunmaktadır. Performanstaki 
değişiklikler objektif olarak 
değerlendirilir. 

Ek özellikler:
 - Her tipte işitme cihazı test edilebilir
 - NOAH uyumlu
 - Eğriler filtre ile düzleştirilebilir
 - Telebobin testi
 - Manuel kullanım
 - Protokollerin içe/dışa aktarımı
 - Geniş test uyaran çeşidii

Kendi test 
protokolünüzü 

olusturabilir veya 
hazır standart 

protokolleri 
kullanabilirsiniz.

Kemiğe implante işitme cihazıarının teknik ölçümlerini Interacoustics’ten tedarik 
edebileceğiniz kafatası uyaranı ile yapabilirsiniz.10



Popüler
kombinasyonlar

Interacoustics veri tabanı, NOAH veya XML

Kolay Entegrasyon
Yazılımların kolay kullanım ve gelişmiş 
özellikleri sayesinde Affinity diğer 
Interacoustics cihazları ile birarada 
çalışabilir.

Yazdırma Sihirbazı
Odyometre, REM ve hatta diğer 
Interacoustics yazılımlarından 

(ör. impedansmetre, video 
otoskop, vb.) istediğiniz 

bileşenleri ekleyerek 
kendi baskı taslağınızı 

oluşturabilirsiniz

Titan Suite
Timpanometre, OAE & Otomatik ABR VIOT™ Video Otoskop yazılımı

EMR 
(Elektronik 

medikal kayıtlar)

Kombine 
Raporlama

Yazdırma sihitbazı

Interacoustics yazılımları farklı ölçüm 
modüllerini biraraya getirebilen kullanıcı 
dostu, güçlü, verilerin saklanabildiği, 
raporlanabildiği ve yazdırılabildiği bir 
platform sunmaktadır.

Diagnostic Suite
Supports all Interacoustics stand alone 
audiometers and tympanometers

Affinity2.0 / Equinox2.0 / Callisto™ Suite
Odyometre, REM, HIT, ve Visible Speech Mapping
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Affinity2.0 Donanımı Teknik Özellikleri

Medikal CE işareti: CE işareti, Interacoustics A/S'nin Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 93/42/EEC'de II. Ek'ine uygun olduğunu göstermektedir.
Standartlar Güvenlik IEC 60601-1: 2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012

ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A2:2010 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 No. 6061-1:14
Class I, Applied parts type B

EMC IEC 60601-1-2
Odyometre Ton Saf Ses Odyometre: IEC 60645 -1, ANSI S3.6, Type 1

Konuşma Odyometrisi: IEC 60645-1, ANSI S3.6 Type B veya B-E
Kalibrasyon Kalibrasyon bilgileri ve uygulamaları servis manuelinde yer almaktadır.

PC Gereksinimleri 2 GHz Intel i3 İşlemci
4GB Ram
2.5 GB boş disk alanı
1024x768 çözünürlük (1280x1024 veya üzeri önerilir)
Donanım hızlandırılmış DirectX/Direct3D grafik kartı.
Bir veya daha fazla USB portu, versiyon 1.1 veya üzeri.

Desteklenen Sistemler Windows® 7 (32 and 64 bit)
Windows® 8 (64 bit)
Windows® 10 (64 bit)

Veritabanı OtoAccess® ve Noah-uyumlu ofis sistemleri veya sonraki sürümleri
Giriş Soketleri Talk Back 330µVrms at max. input gain for 0dB VUreading

Input impedance: 47.5KΩ
Mic. 1/TF & Mic 2
Hasta cevap butonu L&R 3.3V mantıksal girişli anahtar (anahtar akımı 33uA)
Aux Giriş 1&2 Azami giriş kazancında 0dB VU'da 20mVrms 

Giriş empedansı: 15KΩTB Kuplör
TB Kuplör - Dahili TB
Insitu L&R Prob Mik.
CD1 & CD2 Azami giriş kazancında 0dB VU'da  10mVrms

Giriş Empedansı: 10kΩ
TB Ref. Azami giriş kazancında 0dB VU'da 7mVrms

Giriş Empedansı: 4,3KΩTB Ref - Dahili TB
Ref Mik./Ext Kullanılmamaktadır.
Kuplör/Ext.
Wave Dosyaları Sabit diskten oynatılmaktadır.

Çıkış Soketleri FF1/FF2  8 Ω yük ile 12.6Vrms'e kadar
70Hz-20kHz ±3dBTB Lsp

FF1/FF2  600Ω yük ile 7Vrms'e kadar 
70Hz-20kHz ±3dBSp1, Sp2, Sp3, Sp4

Sol, Sağ  10Ω yük ile 7.0Vrms'e kadar
Insert Sol, Insert Sağ 
Kemik
Insert Mask. 
HF/HLS 
Insiu L, Insitu R

70Hz-20kHz ±3dB

Veri Bağlantısı USB/PC 
USB
Klavye

PC bağlantısı için USB B 
USB cihazlarına bağlantı için USB A 
SPI arayüzü

Dahili Test Kutusu Dahili test kutusunda telecoil sürücüsü ve yönsel mikrofon fonksiyonlarının test edilebileceği dual hoparlör seti 
bulunmaktadır.

Güç Kaynağı  - 100-240 V~, 50-60Hz
Boyutlar:
Ağırlık:

42 x 38 x 14 cm 
1.25 bs (822g)5.5 kg
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AC440 Yazılımı Teknik Özellikleri

Medikal CE işareti: CE işareti, Interacoustics A/S'nin Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 93/42/EEC'de II. Ek'ine uygun 
olduğunu göstermektedir.

Odyometre Standartları Saf Ses: IEC60645-1/ANSI S3.6 Type 1
Konuşma: IEC60645-2/ANSI S3.6 Type A or A-E

Transduserler ve Kalibrasyon Kalibrasyon bilgileri ve yönetmelikleri Servis manuelinde yer almaktadır. 
Transduserler için lütfen ekte bulunan RETSPL seviyelerini kontrol ediniz.

Hava Yolu
TDH39
HDA300 
DD450 
HDA280
E.A.R Tone 3A/5A 
IP30
CIR 33

DD45 ISO 389-1 2017, ANSI S3.6-2018 Headband Static Force 4.5N ±0.5N
ISO 389-1 2017, ANSI S3.6-2018 Headband Static Force 4.5N ±0.5N
ISO 389-8 2006, ANSI S3.6-2010 Headband Static Force 8,8N ±0.5N
ANSI S3.6-2018 Headband Static Force 10N ±0.5N 
PTB report 2004 Headband Static Force 5N ±0.5N
ISO 389-2 1998, ANSI S3.6-2010
ISO 389-2 1998, ANSI S3.6-2018
ISO 389-2

Kemik Yolu 
B71
B81

Mastoid yerleşimi
ISO 389-3 2016, ANSI S3.6-2010 Headband Static Force 5.4N ±0.5N 
ISO 389-3 2016, ANSI S3.6-2010 Headband Static Force 5.4N ±0.5N

Serbest alan ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010
Yüksek Frekans ISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010
 Efektif Maskeleme  ISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010
Monitör Harici başlık veya hoparlör 
Uyaran Saf ses, Wable ton,NB, SN, WN, TEN gürültüsü
Ton 125-8000Hz ve 8000-16000Hz Çözünürlük 1/2 - 1/24 oktav
Warble Ton 1-10 Hz sine +/- 5% modülasyon
Wave Dosyası 44100Hz örnekleme, 16 bit, 2 kanal
Maskeleme 
Darbant gürültü 
Beyaz gürültü 
Konuşma gürültüsü

Ton uyarım için otomatik seçim ile dar bant veya beyaz gürültü ve konuşma uyarımı için 
konuşma gürültüsü.
IEC 60645-1:2001, 5/12 Oktav filtre (Saf ses iile aynı merkezi frekans çözünürlüğünde) 
80-16000Hz (Sabit bant aralığında ölçüldüğünde) 
IEC 60645-2 1993 & ANSI S3.6 2010: 125-6000Hz azalma 12dB/oktav 1KHz +/-5dB üzerinde

Uyarım Manuel veya ters. Tekli veya çoklu darbeler. Puls süresi 200ms - 5000ms arasında 50ms'lik 
adımlar ile ayarlanabilir. Simültane veya alterne

Adımlar 1,2 ve 5dB'lik artırım adımları
Extended Range Aktive edildiğinde azami çıkıştan +20 dB (Hava yolunda)
Distorsiyon (THD) Ses basıncı seviyeleri: <1.5%

Vibrasyon güç seviyeleri: <3%
Sinyal imleci (VU) Zaman ağırlıklandırması: 350mS

Dinamik aralık: -20dB to +3dB
Rektifikasyon karakteristiği: RMS

Saklama Kapasitesi Saf ses odyogramı: dB HL, MCL, UCL, Tinnitus, R+L
Konuşma odyogramı: WR1, WR2, WR3, MCL, UCL, Aided, Unaided, Binaural, R+L.

Uyumlu Yazılım Noah 4, OtoAccess® ve XML uyumlu
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REM 440 Yazılım Modülü Özellikleri

Medikal CE Isareti 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yonetmeligine uygundur.

Güvenlik Standartları IEC 60601-1, UL60601-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1, Sınıf I

EMc Standartı IEC 60601-1-2, IEC 60645-1

PC Gereksinimleri 2 GHz Intel Core 2 Duo CPU, 2GB Ram, 1.5 GB disk alanı, 1024x768 çözünurluk (1280x1024 veya üzeri önerilir), 
Donanım ile hızlandırılmıs DirectX/Direct3D ekran kartı, 1 veya daha fazla USB 1.1 ve üzeri baglantı soketi, DVD-
Rom sürücüsü.

Isletim Sistemi Windows® 7, Windows ® 8, Windows® 10

Uyumlu Yazılım Noah 3.7, Noah 4,, OtoAccessTM and XML compatible, Affinity2.0 / Equinox2.0 Suite

REM Standartları IEC 61669, ISO 12124, ANSI S3.46.

Frekans Aralıgı 100 Hz - 10kHz

Frekans Dogrulugu < ± 1 %

Distorsiyon < ± 2 %

Gürlük Aralıgı 40 - 90 dB

Gürlük dogrulugu < ± 1.5 %

Ölçüm Gürlük Aralıgı Prob mikrofonu 40 - 140 dB SPL ± 2 dB

Frekans Çözünürlügü 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 oktav veya 1024 FFT noktası

Prob mikrofonu 40 -140 dB

Referans mikrofonu 40 - 100 dB

Gürlük dogrulugu < ± 1.5 dB

Cross Talk Tüm frekanslardaki cross talk degeri prob ve prob tüpünde farklı olup 1 dB’nin altındadır.

Uygulanabilen Testler REUR, REIG, RECD, REAR, REAG, REOR, REORREOG, REUG,  Input – Output, FM Transparency, Ear Level, FM onl.

HIT 440 Yazılım Modülü Özellikleri

Isitme Cihazı Analizörü Standartları IEC 60118-0, IEC 60118-7, ANSI S3.22.

Frekans Aralıgi 100 - 10000 Hz

Frekans Çözünürlügü 1/3, 1/6, 1/12 ve 1/24 oktav veya 1024 FFT noktası

Frekans Dogrulugu < ± 1 %

Uyaranlar Warble Ton, Saf Ses, Rastgele gürültü, Pseudo rastgele gürültü, Band geciren beyaz 
gürültü, Chirp, ICRA, Gerçek Konusma, herhangi bir ses dosyasi (otomatik kalibrasyon 
yapılabilir).

Tarama Hızı 1,5 - 12 sn

FFT Çözünürlügü: 1024 nokta, Averajlama: 10 -500

Uyaran Gürlük Aralıgı 40 - 100 dB SPL (1 dB’lik adımlarla)

Gürlük dogrulugu < ± 1.5 dB

Ölçüm Gürlük Aralıgı Prob mikrofonu 40 - 145 dB SPL ± 2 dB

Uyaran Distorsiyonu < %1 THD

Batarya Simülatörü Zinc Air 3, 10, 13, 312, 675. Mercury 13, 312, 657, 401. Silver 13, 312, 76. Digerleri.

Uygulanabilen Testler Kullanıcı tarafından ek protokoller olusturulabilir.

OSPL90, Full On Gain, Input/Output, Attack/Recovery Time, Reference Test Gain, 
Frequency Response, Equivalent Input Noise, Harmonic Distortion, Intermodulation 
Distortion, Battery Current Drain, Microphone Directionality, Coil Frequency Response, 
Coil Harmonic Distortion, Coil Full-On Gain Response

Ön Tanımlı Protokoller HIT 440 Yazılımı önceden yüklü protokol listesi ile beraber gelmektedir. Kullanıcı tarafından 
da ek protokoller olusturulabilir, sisteme dısarıdan protokol eklenebilir.

Uyumlu Yazılım Noah 3.7, Noah 4.0, OtoAccess ve XML uyumludur.
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