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Ανάλυση PSAP – Otosuite HIT box – ANSI S3.22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ανάλυση PSAP – Otosuite HIT box – ANSI S3.22 
 

 

 



 
Acustika Melody – Sound Amplifier (Ιταλία) ITE 2cc coupler ANSI: 
Μέγιστη Έξοδος 129,6dBSPL / Μέγιστο Κέρδος 51,6dB 

 



 
Acustika Melody – Sound Amplifier (Ιταλία) ITE 2cc coupler ANSI:  
Μέγιστη Έξοδος 126,8dBSPL / Μέγιστο Κέρδος 42,1dB (Zink Air Batt) 

 



 
Linbest– Sound Amplifier (Αυστρία) ITE 2cc coupler ANSI: 
Μέγιστη Έξοδος 125,4dBSPL / Μέγιστο Κέρδος 46,0dB 

 



 
 
Sokio – Hearing Aid(Γερμανία - Ελλάδα) ITE 2cc coupler ANSI: 
Μέγιστη Έξοδος 125,3dBSPL / Μέγιστο Κέρδος 41,8dB 

 



 
 
Vitalcontrol – Sanitas (Ισπανία/Η.Β./Ιταλία) ITE 2cc coupler ANSI: 
Μέγιστη Έξοδος 129,2dBSPL / Μέγιστο Κέρδος 45,4dB 

 



 
Mini Sound Amplifier (Ελλάδα) ITE 2cc coupler ANSI: 
Μέγιστη Έξοδος 136,1dBSPL / Μέγιστο Κέρδος 68,2dB 
 

 



 
Deusches Hörgeräte Institut - PSAP 
 

 



 

Απόφαση 2001/95/EC – Προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής  
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας που 
πρέπει να ικανοποιούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής 
μουσικής σύμφωνα με την απόφαση 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 
Η απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει ειδικότερα τα εξής: 
 

1. η έκθεση σε ηχοστάθμες περιορίζεται χρονικά για να αποτρέπονται τυχόν βλάβες στην 
ακοή. Στα 80 dB(A) ο χρόνος έκθεσης περιορίζεται στις 40 ώρες ανά εβδομάδα, ενώ στα 89 
dB(A) ο χρόνος έκθεσης περιορίζεται στις 5 ώρες ανά εβδομάδα. Για άλλες στάθμες 
έκθεσης εφαρμόζεται γραμμική παρεμβολή και γραμμική παρέκταση. Λαμβάνεται επίσης 
υπόψη το δυναμικό φάσμα του ήχου και η εύλογα προβλέψιμη χρήση των προϊόντων· 

2. οι προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής παρέχουν επαρκείς προειδοποιήσεις 
σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής και με τους τρόπους με τους 
οποίους αυτοί μπορούν να αποφευχθούν καθώς και πληροφορίες για τους χρήστες σε 
περίπτωση που η έκθεση συνεπάγεται κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην ακοή. 

 
 
 

 



 

Συμπεράσματα από την ανάλυση 5 Προσωπικών Ενισχυτών  
 

Από την στιγμή που οι Προσωπικοί Ενισχυτές δεν ορίζονται ως «Ακουστικά Βαρηκοΐας» και προορίζονται για χρήση 
μόνο από άτομα με φυσιολογική ακοή, θα πρέπει να υπόκεινται τουλάχιστον στις ίδιες προδιαγραφές με αυτές που 
ορίζονται από την Απόφαση 2001/95/EC (προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής) 
 

1. Η έκθεση σε ηχοστάθμες περιορίζεται χρονικά για να αποτρέπουν τυχόν βλάβες στην ακοή. Στα 80 dB(A) ο χρόνος 
έκθεσης περιορίζεται στις 40 ώρες ανά εβδομάδα, ενώ στα 89 dB(A) ο χρόνος έκθεσης περιορίζεται στις 5 ώρες 
ανά εβδομάδα. Για άλλες στάθμες έκθεσης εφαρμόζεται γραμμική παρεμβολή και γραμμική παρέκταση. 
Λαμβάνεται επίσης υπόψη το δυναμικό φάσμα του ήχου και η εύλογα προβλέψιμη χρήση των προϊόντων·  

2. οι προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής παρέχουν επαρκείς προειδοποιήσεις σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής και με τους τρόπους με τους οποίους αυτοί μπορούν να 
αποφευχθούν καθώς και πληροφορίες για τους χρήστες σε περίπτωση που η έκθεση συνεπάγεται κίνδυνο 
πρόκλησης βλάβης στην ακοή. 

 

Αναλύσαμε 7 προσωπικούς ενισχυτές 
Η μέγιστη έξοδος (ANSI S3.22) που μετρήσαμε ήταν αντίστοιχα: 129,6dBSPL, 125,4dBSPL, 125,3dBSPL, 125,3dBSPL, 
129,2dBSPL, 129,2dBSPL και 136,1dBSPL … οπότε όλα αυτά ξεπερνάνε τα όρια (της Απόφασης 2001/95/EC) για 
περισσότερο από 40 dB!!! Όταν χρησιμοποιούνται πολύ θα προκαλέσουν σίγουρα απώλεια ακοής λόγω 
θορύβου. Το μέγιστο κέρδος (ANSI S3.22) που μετρήσαμε ήταν αντίστοιχα: 51,6dB, 46,0dB, 41,8dB, 41,8dB, 45,4dB, 
45,4dB και 68,2dB.  
 

Αυτά τα προϊόντα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα το 
συντομότερο δυνατό για να αποφευχθεί η απώλεια ακοής λόγω θορύβου! 

 


