
De loket-communicatiepost helpt slechthorende bezoekers bij een bezoek aan de balie. De balie-
medewerker spreekt in een microfoon en de slechthorende bezoeker ontvangt dit rechtstreeks in  
zijn of haar hoortoestel. Dit verbetert het spraakverstaan van de slechthorende aanzienlijk.

Een traditionele ringleiding heeft connectiviteit met de hoortoestellen via de T-stand (luisterspoel).  
Echter, niet alle hoortoestellen zijn uitgerust met een T-stand. Veel merken hoortoestellen maken  
gebruik van merkgebonden streamers en deze zijn niet universeel inzetbaar. Ook zijn er bezoekers die  
geen hoortoestellen dragen, maar wel baat hebben bij een voorziening om beter te verstaan aan de balie.

Om uw balie(s) optimaal toegankelijk te maken, bieden wij daarom een multifunctionele  
oplossing met drie vormen van overdracht.

De loket-communicatiepost is een losse post en daarom gemakkelijk neer te zetten en te verplaatsen. Voor de  
veiligheid kan de loket-communicatiepost met een schroef op de balie worden vastgezet. De ontvangstunit  
en de microfoon kunnen ook in de balie worden ingebouwd voor een volledig geïntegreerde oplossing.

Deze oplossing maakt meeluisteren door andere slecht horende bezoekers onmogelijk. Naast elkaar  
gelegen loketten kunnen worden voorzien van een loket-communicatiepost zonder op elkaar te storen.

Heeft u vragen of wenst u nadere  
toelichting voor uw balie? 

Neemt u gerust contact met ons  
op voor meer informatie of een  
persoonlijke uitleg.

advies en maatwerk  op het gebied van horen en verstaan

LOKET-COMMUNICATIEPOST

Uw bezoeker hoort het wel, 
maar verstaat het niet?

Ontvangstunit aan de kant van de  
bezoeker met aansluitpunt voor drie 
vormen van overdracht:
·  Persoonlijke ringleidinglus
·  Eigen streamer van de bezoeker
·  Hoofdtelefoon met vervangbare pads.

Met de draaiknop kan de bezoeker het 
volume naar wens instellen.

Afmetingen H 12,3 x B 7,4 x D 4,6 cm

Hoogwaardige  
richtingmicrofoon  
met zwanenhals en 
tafelvoet bij de balie-
medewerker met knopje 
om de microfoon te  
activeren. Wanneer de 
microfoon is geactiveerd 
brandt het rode lampje.

Afmetingen H 19 / ø 13 cm

Projectmatige oplossingen 
voor doven en slechthorenden 
Adviesbureau PlanPlan  
■  Postbus 2189  ■  3800 CD  Amersfoort 
■  telefoon: (033) 445 01 25 
■  e-mail: info@planplanadvies.nl  
■  www.planplanadvies.nl

Adviesbureau PlanPlan richt zich op oplossingen voor de werkplek en projectmatige oplossingen voor doven en slechthorenden.
Ook adviseren wij over oplossingen voor mensen met een zachte stem. Luisteren, horen en verstaan, daar draait het om in ons vak.


