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Forord
Omkring fire millioner mennesker i Norden har en betydelig hørenedsættelse.
For disse mennesker er teleslyngen et vigtigt hjælpemiddel, der gør det muligt
at være involveret i samfundet - på arbejdet, i kulturelle aktiviteter, uddannelse,
politik, fritidsaktiviteter med mere.
Over 90% af alle høreapparater leveres i Skandinavien med en telespole til
at modtage signaler fra teleslynger. Der findes ikke andre løsninger, som er så
bredt tilgængeligt som teleslynger til dette formål.
Nordiske Høreskadedes Samarbejdskomité (NHS) har udviklet en teleslynge-guide, der henvender sig til de faggrupper, der er ansvarlige for planlægning, funktion, installation og vedligeholdelse af teleslynger i offentlige områder,
såsom arkitekter, bygherrer, elektrikere og andet teknisk personale. Manualen
indeholder generelle oplysninger om teleslynger, hvad man bør overveje, når
man planlægger og installerer teleslynger, teknisk information og hvordan man
kan løse forskellige problemer. Manualen er ikke bundet til et bestemt mærke
eller en bestemt vare.
Teleslynge-guiden er et fælles nordisk produkt, der er tilgængelig på svensk,
norsk, dansk, finsk, islandsk og færøsk.
Nordiske Høreskadedes Samarbejdskomité vil gerne udtrykke stor taknemmelighed til Nordisk Ministerråd og Oticon Fonden, der har bidraget til at
udvikle manualen.
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Danske regler:
I det gældende danske bygningsreglement BR 15 (fra 2015) er der krav om
teleslynger i alle offentlige sale.
Helt præcist står der i BR 15 8.1.
stk. 12: ”I forsamlingslokaler, herunder i
rum, der er indrettet til fælles aktiviteter
såsom koncerter, foredrag og anden
underholdning, skal der være fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende
installation målrettet hørehandicap på
minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.” Det nævnes i vejledningen
at forsamlingslokaler f.eks. er: forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker,
aulaer og koncertsale, som er offentligt
tilgængelige for publikum.
Derimod er undervisningslolkaler i
skolebyggeri og mødelokaler i kontorbyggeri ikke omfattet. Endvidere står der
at: ”Alle installationer bør opfylde DS/
EN 60118-4 Elektroakustik - Høreapparater - Del 4: Teleslyngesystemer til
høreapparater – Krav til ydeevne.”, samt
at installationen skal funktionstestes
regelmæssigt.
Bygningsreglementet er gældende
ved nybyggeri og større renovationer af
eksisterende byggeri.

Hvorfor teleslynge?

Teleslynger har i flere årtier været den bedste og mest udbredte måde at overføre lyd trådløst og direkte til høreapparater på. Over 90% af de høreapparater,
der leveres i Skandinavien, har en T-indstilling, så de kan modtage teleslyngesignaler. Ingen andre løsninger er lige så almindeligt tilgængelige som teleslynger
til dette formål. Andre løsninger, der ofte omtales som IR- eller FM-løsninger,
kræver ekstraudstyr, for at en høreapparatbruger skal kunne have glæde af dem.
Når man ikke selv bruger høreapparat, kan det være svært at forstå behovet for en teleslynge. Et høreapparat vil normalt opfange lyden ved hjælp af små
mikrofoner, men der findes ingen små mikrofoner, som på en tilfredsstillende
måde kan erstatte normal hørelse, når der er relativt stor afstand mellem den,
der taler, og den, der lytter.
Det ses tydeligt i forbindelse med TV-udsendelser, hvor der bruges mikrofoner på lange stænger eller håndholdte mikrofoner for at få spørgsmål fra salen
med – mikrofonen skal være tæt på den, der taler. Det samme gælder
høreapparatbrugere. Når høreapparatbrugeren ikke kan komme helt hen til
den, der taler, må man bruge andre løsninger, og så er mikrofoner koblet til en
teleslynge den lettest tilgængelige løsning.

Krav om teleslynge

I de fleste nordiske lande er der specifikke krav om, at der skal være installeret
teleslynge i forsamlingslokaler. Det skyldes internationale konventioner om universelt design. Hovedformålet med universelt design er at reducere barrierer i
samfundet for de mennesker, der har motoriske problemer, nedsat hørelse eller
syn eller andre handicap.
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Hvordan virker
en teleslynge?
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Hvordan virker en teleslynge?

En teleslynge er baseret på de fysiske love om, at der opstår et magnetfelt omkring en elektrisk leder, når der løber strøm gennem den (se figur 1).
Figur 1 til højre viser, hvordan en jævnstrøm gennem kablet resulterer i et
magnetfelt (B). Hvis man i stedet via en teleslyngeforstærker kobler en mikrofon
til lederen, får man et magnetfelt (B), som varierer i takt med mikrofonsignalet.
Dette svage magnetfelt kan opfanges af telespolen i høreapparaterne, når Tindstillingen er aktiveret.
Lægger man et kabel langs væggene i et rum og kobler det til en egnet
teleslyngeforstærker, får man en trådløs lydoverførsel til dem, der opholder sig i
rummet og har egnet modtageudstyr. Et høreapparat med T-indstilling fungerer
som modtager for dette magnetfelt, og høreapparatbrugere vil høre mikrofonlyden klart og tydeligt.

Figur 1. Elektromagnetisk felt omkring en
elektrisk leder. Kilde: Wikipedia

T-indstilling eller MT-indstilling
på høreapparater

Det magnetfelt, en teleslynge laver, opfanges af en lille spole i høreapparatet.
Denne spole ses på billedet. For at aktivere den telespole, der er vist på billedet,
skal høreapparatets programvælger sættes på T-indstilling – så kommer al lyd
fra telespolen – eller på MT-indstilling – så er både høreapparatets mikrofon og
telespolen aktive samtidig.
Det er ikke tilfældigt, at telespolen er placeret med den retning, der er vist
på billedet. For at telespolen skal kunne opfange magnetfeltet fra teleslyngen og
gengive lyden med den rigtige lydstyrke, skal den være placeret så lodret som
muligt i rummet.

Figur 2. Høreapparat med telespole. Her
er dækslet gennemsigtigt, så man kan se
den telespole, der opfanger lyden, når
T-indstillingen er valgt.
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Egner teleslyngen sig til alle
høreapparatbrugere?

Det ville mange, som i årevis har brugt teleslynge, svare ja til, men svaret er et
meget klart NEJ.
Der er en stadig større gruppe høreapparatbrugere med åben prop i stedet
for støbt prop, som er fremstillet efter et aftryk af øregangen, og denne gruppe
vil ikke have lige så stor glæde af en teleslynge alene. Det kan måske være svært
at forstå, men vi vil forsøge at give en forklaring.
Støbte propper lukker al naturlig lyd ude fra øret, så al den lyd, der når ind til
trommehinden, kommer via høreapparatet og gennem slangen ind til trommehinden.
På den måde får en høreapparatbruger med støbt prop hele frekvensFigur 3. Her ses det, hvordan en støbt
spektret via høreapparatet, og når man bruger høreapparatets T-indstilling for at prop slutter tæt til øregangen, så al lyd
går via høreapparatet.
modtage signalet fra teleslyngen, får man også hele frekvensspektret med.
Med åben prop (eller RITE – Receiver In The Ear) udnytter man den normale hørelse så meget som muligt, ved at den åbne prop slipper lyden ind gennem øregangen, uden at lyden går gennem høreapparatet, mens høreapparatet
kun forstærker de frekvenser, hvor der er høretab.
Bruges høreapparatet med T-indstilling, bliver kun disse frekvenser forstærket, og det vil give en ubalance i lydbilledet, hvis ikke høreapparatbrugeren også
får den normale lyd fra rummet med.
Som et eksempel ses her et audiogram med diskanttab, hvor der er normal
hørelse helt fra de dybeste baslyde op til mellem 1.000 og 1.500 Hz, hvor
hørelsen falder brat. Dette er et høretab, hvor en åben prop-løsning er optimal,
fordi man udnytter den normale hørelse til de laveste frekvenser, mens høreapparatet gengiver fra 1.000 til 1.500 Hz og opad. Men det samme vil ske, hvis
høreapparatet bruges med T-indstilling. Hvis man kun hører lydene fra 1.000 til
1.500 Hz og opad, vil tale lyde som fuglekvidder og både være uforståelig og
ubehagelig.
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Figur 4. Her er vist et høreapparat
med åben prop, som slipper lyden ind
til trommehinden på normal vis. Kilde:
Oticon

Hvad kan man så gøre for at få det til at lyde godt?

Hvis man skal lytte til et foredrag, er det bedst at sidde forrest for at kunne
høre den, der taler, så godt som muligt gennem den åbne prop – altså udnytte
den normale hørelse i frekvensområdet under 1.000 til 1.500 Hz og så lade
høreapparatet med T-indstilling håndtere de højere frekvenser.
Her er det vanskelige at finde en balance mellem de lave frekvenser (via
den normale hørelse) og de høje frekvenser (via høreapparatet med T-indstilling) i en større forsamling. Man bør sidde så tæt som muligt på den, der taler
– gerne på første række – så der kan godt blive pladsmangel på første række
ved sådanne lejligheder. Derfor anbefaler man højttalere som supplement til
teleslynge.

Hvordan løser man så det problem?
Figur 5. Audiogram – diskanttab

Figur 6. Audiolink-baseenhed sammen
med 2 søjlehøjttalere, der giver en
ensartet lydfordeling i rummet. Kilde:
Vestfold Audio AS
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Teleslyngeguide

Der har i de senere år været stadig større fokus på lydfordelingsanlæg (sound
field systems) til brug i både store og små forsamlingslokaler. Tidligere er denne
type lydanlæg kun blevet brugt i store sale og udendørs arenaer. Desværre er
mange af disse anlæg ikke optimeret til at give god taletydelighed.
Et lydfordelingsanlæg er et højttaleranlæg, der er designet til at give så ensartet et lydtryk som muligt i hele rummet i stedet for den kraftige lyd, vi ofte
forbinder med højttaleranlæg.
Vestfold Audio AS i Norge har haft stor succes med sit Audiolink-system,
som er meget brugt i klasseværelser og større lokaler, og som er optimeret til
tale.
Systemet er baseret på søjlehøjttalere, som består af flere højttalerelementer, der er placeret lige over hinanden. Det er et gammelt princip, som giver en
meget god og ensartet lydfordeling i rummet.
Andre løsninger er baseret på højttalere placeret langs væggen eller indbygget i loftet.
Et godt lydfordelingsanlæg til hørehæmmede bør være optimeret til tale
og kombineret med en teleslynge. Det vil også gøre lytteforholdene bedre
for dem, der bruger høreapparater med åben prop, og samtidig vil den store
gruppe med små høretab, som ikke bruger høreapparat, have glæde af det.

International standard for teleslynger

En teleslynge skal efter installation altid indstilles til et fastsat niveau. IEC (International Electrotechnical Commission) har vedtaget et fast niveau for teleslynger. Beskrivelsen af niveauer og af, hvilke målemetoder der skal bruges, findes
i dokumentet IEC 60118-4. Der findes også specielt måleudstyr til dette formål,
som leveres med en CD med testtoner og tale, der skal bruges.
Hvis det drejer sig om en teleslynge, der er monteret i et hjem til brug for
én person, giver det ingen problemer, at den er indstillet, så den passer til den
pågældende. I et lokale, hvor flere skal benytte teleslyngen, er det imidlertid
vigtigt, at den er indstillet korrekt til dette formål.
Derfor er det også vigtigt, at installatøren er klar over dette og monterer og
tilslutter udstyret, så det ikke er for nemt for uvedkommende at ændre styrke
eller mikrofonfølsomhed og dermed påvirke teleslyngen.
På hoteller med konferencelokaler kan man stadig opleve, at teleslyngen er
koblet til en mixerpult med mange justeringsmuligheder, og det medfører, at
teleslyngeniveauet næsten aldrig er korrekt.
Univox Listener er et enkelt instrument, der kan bruges til at kontrollere, at
teleslyngen fungerer korrekt. Mere herom senere.

Figur 7. Feltstyrkemåleren Univox FSM
2.0 bruges til at måle og kalibrere en
teleslynges styrke iht. IEC-standarden.

Figur 8. Univox Listener er et enkelt
kontrolinstrument til teleslynger
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Hvordan sammensætter
man et teleslyngeanlæg?
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Figur 9. Nedenfor ses et eksempel på et
helt enkelt højttaleranlæg med mikrofon
og kabel koblet til en forstærker med 2
højttalere.

Figur 10. En tilsvarende løsning til teleslynge: mikrofon og kabel koblet til en
teleslyngeforstærker og en teleslynge (et
teleslyngekabel) i rummet.
runt rummet.
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Hvordan sammensætter man
et teleslyngeanlæg?

Et teleslyngeanlæg kan bedst sammenlignes med et højttaleranlæg. Begge
bruger en mikrofon (en lydkilde), en forstærker (til at forstærke lyden), men i
stedet for højttalere bruger man et kabel, der er lagt ud i rummet.

Som det fremgår af figur 9 og 10, er der en del fælles træk, uanset om man
bruger højttalere eller teleslynge. I rum over en vis størrelse er der brug for
højttalere, for at alle skal kunne høre den/dem, der taler, og der er derudover
også brug for en teleslynge, hvis der er høreapparatbrugere i lokalet. Derfor
ender det ofte med en kombinationsløsning med både højttalere og teleslynge.
Mikrofonerne i et teleslyngeanlæg SKAL være kondensator- eller elektretmikrofoner, som er ganske almindelige i dag. Dynamiske mikrofoner, som ofte
er den billigste løsning, indeholder en spole, der vil opfange magnetfeltet fra
teleslyngen og give kraftige hyletoner (tilbagekobling) i anlægget. Dynamiske
mikrofoner er stadig meget brugt til forskellige formål, så kontrollér altid, at det
er de rigtige mikrofoner, der vælges.
Der findes mikrofoner, som er velegnede til specielle formål, og det er vigtigt at vælge mikrofoner, der er egnet til tale.
Trådløse mikrofoner er i mange tilfælde absolut en fordel – specielt i forbindelse med kurser, seminarer, konferencer og møder. Mere om mikrofonløsninger
senere.

Teleslyngeforstærkeren

En almindelig forstærker, der bruges til højttalere, vil ikke kunne tåle belastningen, hvis den kobles til en teleslynge. Derfor bruger man altid specielle teleslyngeforstærkere, som er beregnet til brug med en teleslynge.
Teleslyngeforstærkere findes i en række størrelser, både til de små teleslynger på 40 x 40 cm og helt op til store på flere hundrede kvadratmeter og
specielle faseslynger, hvor særlige forhold gør sig gældende, eller hvor det drejer
sig om meget store lokaler.
I forbindelse med almindelige højttalerforstærkere oplyses effekten i watt,
men når det gælder teleslyngeforstærkere, oplyses dækningsarealet i form af
det antal kvadratmeter, forstærkeren dækker under optimale forhold. Optimale
forhold er sjældne, og det anbefales derfor altid at vælge en teleslyngeforstærker, som kan dække en hel del mere end rummets størrelse.
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Figur 11. Her ses et enkelt anlæg med
både højttalere og teleslynge koblet til
én mikrofon med kabel. Her er mikrofonen koblet til en teleslyngeforstærker
med mikrofonindgang. Der går et linjesignal fra denne til en forstærker/højttalere, så ændring af højttalervolumen ikke
påvirker teleslyngen. Det er en sikring
mod, at teleslyngen er indstillet forkert.

Figur 12. Her ses to modeller fra Univox.
Til venstre PLS X1 til maks. 170 m2 og
en anden til maks. 50 m2.

Figur 13. Her ses en teleslyngeforstærker fra Ampetronic, som er beregnet til
større arealer. I denne enhed er 2 teleslyngeforstærkere koblet sammen for at
kunne drive en faseslynge.
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Ved særligt store rum kan man vælge kun at lægge teleslynge i en del af rummet. Husk i så fald, at dette område skal markeres tydeligt for brugerne med et
skilt, som er let at få øje på.
Teleslyngeforstærkere er også tilpasset til forskellige anvendelsesområder. Nogle
egner sig bedst til at blive koblet til et TV i boliger, mens andre har funktioner,
der gør dem meget velegnede til kursuslokaler, mødelokaler o.l.
De helt store teleslyngeforstærkere består ofte af 2 separate forstærkere med
fasedrejning af signalet, og de kræver 2 separate slynger, der er lagt på en særlig
måde. Sådanne installationer skal udføres af professionelle eller i samarbejde
med professionelle.

Teleslynger
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Teleslyngen

Monteringen af selve teleslyngen i et rum kan være alt fra helt ukompliceret
til at være en opgave for professionelle. Det afhænger primært af, hvilken type
teleslynge der monteres, og af rummets størrelse.
En tommelfingerregel i forbindelse med teleslynger: Hvis rummet er større
end 10 x 10 meter, bør man kontakte fagfolk.

Perimeterslynge

Figur 14. Her ses en perimeterslynge lagt
langs fodpanelet (rød streg) og alternativt oppe langs loftet (grøn streg).
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En teleslynge, der lægges langs væggene i et rum, kaldes en perimeterslynge.
Det mest almindelige er, at den lægges langs fodpanelet eller oppe ved loftet,
hvis der ikke er for højt til loftet.
Når rummet er større end 10 x 10 meter (begge vægge er over 10 meter
lange) og forholdene er optimale, kan en perimeterslynge med kabel langs fodpanelet som vist i figur 14 give et for svagt signal midt i rummet. Det betyder,
at magnetfeltet i rummet ikke opfylder IEC-kravene i hele rummet. Det bør i så
fald vurderes, om der er behov for en faseslynge eller en tilsvarende løsning.
Betongulve med armering, stålkonstruktioner og stålplader i vægge og loft
vil gøre det vanskeligere at opnå et optimalt teleslyngefelt i rummet. Sådanne
forhold betyder, at teleslyngeforstærkeren skal have større effekt og gerne være
udstyret med frekvensjustering. Se yderligere oplysninger i bilag 7.

Faseslynge

Det er langt mere kompliceret at installere en faseslynge end en perimeterslynge som vist overfor. En faseslynge giver et mere ensartet teleslyngesignal i
rummet og mindre overhøring i tilstødende rum.
Faseslynger installeres som regel i forbindelse med nybyggeri eller renovering af ældre bygninger. Det skyldes, at teleslyngen skal lægges i et ret specielt
mønster, som det kan være kompliceret at lægge andre steder end i gulvet. Hvis
der ikke er for højt til loftet, kan den dog også lægges i loftet.
Teleslyngeforstærkere til faseslynger er også helt anderledes end teleslyngeforstærkere til perimeterslynger. En faseslynge skal have 2 teleslyngeforstærkere
med fasedrejning af signalet mellem de 2. De fleste leverandører bygger dem
som regel sammen i én enhed. Det betyder, at omkostningerne til en faseslynge
som regel bliver 2-4 gange så høje som til en perimeterslynge. Husk dog, at der
også er fordele ved faseslynger. Mere herom senere.
Ved tilslutning og mærkning af de 2 teleslyngekabler skal kablerne mærkes,
så det tydeligt fremgår, hvilket kabel der er masterslyngen, og hvilket der er slaveslyngen. Man skal desuden mærke starten på hvert slyngekabel, da det ellers
ikke vil fungere korrekt.
Man bør altid overlade montering og justering af faseslynger
til fagfolk eller kontakte fagfolk
i forbindelse med planlægning,
installation og justering.
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Figur 15. Tegningen viser, hvordan en faseslynge lægges – set ovenfra. Det betyder, at den helst skal lægges i gulvet. De
røde streger er masterslyngen, og de blå
streger er slaveslyngen. Som det fremgår,
lægges den i et gentaget ottetalsmønster
i rummet – først masterslyngen og derefter slaveslyngen, som lægges på samme
måde, men let forskudt.

Kabeltyper til teleslynger
Producentens anbefalinger
Figur 16. Her ses den afisolerede ende
af et bøjeligt 2,5 mm2-installationskabel.
Kablet leveres i mange forskellige farver,
men hvid og grå er mest brugt til teleslynger, når kablet lægges synligt. Til en
rumslynge bruges normalt et kabel med
et tværsnit fra 0,75 mm2 op til 4 mm2
afhængigt af producentens anbefalinger.

Figur 17. Her ses et foliekabel, der er 25
mm bredt og 0,1 mm tykt, hvilket svarer
til et rundt kabel med et tværsnit på 2,5
mm2. Kilde: Bo Edin AB (Univox)

Figur 17. Kabelclips af plast (t.v.) i en
passende størrelse og med søm bruges
ofte til fastgørelse af teleslyngekabler.
Kabelklammer af stål til hæftepistol gør
det hurtigere og nemmere at fastgøre
teleslyngen til træværk, men det kræver
en særlig kabelhæftepistol. Produktbilleder: Clas Ohlson
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Der benyttes ikke særlige kabler til teleslynger. Det er dog vigtigt, at kablet har
det rigtige tværsnit. Tværsnittet afhænger af rummets størrelse og af, hvilken
teleslyngeforstærker der bruges. Følg producentens anbefalinger for at opnå
optimale driftsbetingelser for teleslyngeforstærkeren og den bedst mulige lyd.
Den kabeltype, der ofte bruges, er et bøjeligt installationskabel – samme
type, som bruges i skjulte 230 V-installationer i boliger. Men selv om det er
samme type kabel, skal det lede en meget lavere spænding, når det bruges som
teleslyngekabel, og der er intet krav om, at det skal monteres af en autoriseret elinstallatør.

Kablet fastgøres som regel med kabelclips af plast eller kabelklammer af stål.
Hvis det er vanskeligt at bruge stifter eller klammer i væggen, kan man benytte
en kabelkanal til lampeledninger, der kan limes fast til væggen.
Det runde kabel i figur 16 kan også lægges under et væg til væg-tæppe eller
et parketgulv, men det forudsætter, at man kan lave et spor at lægge det i.
Hvis teleslyngekablet skal lægges i gulvet (under parket eller gulvbelægning),
findes der et særligt teleslyngekabel, som består af 0,1 mm tyk kobberfolie, der
er isoleret. Det isolerede kabels samlede tykkelse er kun 0,25 mm, og det vil
derfor udmærket kunne lægges under tæpper, gulvbelægning eller parketgulve.

Kabelkanaler

I mange bygninger bruges kabelkanaler langs væggene til at skjule elinstallationen. Det er almindeligt at kombinere stærkstrøm (230 V) og svagstrøm (telefon
og data) i disse kabelkanaler. Det kan ofte være fristende at lægge teleslyngen i
kabelkanalen sammen med de andre kabler. Det kan gå godt, men det kan også
give problemer. Kabler, der løber parallelt med teleslyngekabler, vil dæmpe teleslyngesignalet og kan påvirke lydkvaliteten negativt. Der er desuden en vis risiko
for, at teleslyngen kan forstyrre telefon og data.

Et teleslyngekabel bør aldrig lægges i nærheden af og parallelt med et
andet kabel af de ovenfor nævnte årsager, men teleslyngekablet må
gerne krydse andre kabler.

Montering af teleslyngen i loftet

Alternativt kan man montere teleslyngen langs væggene oppe ved loftet, men
vær opmærksom på, at man er nødt til at vurdere, om teleslyngen vil give den
foreskrevne feltstyrke i rummet, hvis der er højt til loftet. Ifølge IEC-standarden
skal feltstyrken måles i en højde af 1,2 meter i rum, hvor man sidder, og 1,7 meter i rum, hvor man står. Hvis teleslyngen er placeret for højt, skal man vurdere,
om teleslyngeforstærkeren er kraftig nok.
I rum med sænket loft kan det være praktisk at skjule kablet over det sænkede loft. Et sænket loft består af et metalskelet med lette, lyddæmpende plader.
Læg aldrig kablet langs skelettets metalprofiler, men midt imellem dem, ellers vil
feltstyrken i rummet blive dæmpet betydeligt, og lydkvaliteten forringes.
Det gælder både perimeterslynger og faseslynger.

21

Teleslyngeguide

Figur 19. Kabelkanal til stærkstrøm og
svagstrøm. Teleslyngen bør ikke lægges i
denne sammen med andre kabler.

Korrekt

Figur 20. Her ses et sænket loft ovenfra.
Den rigtige placering af teleslyngekablet
vises med det grønne kabel – det vil med
denne placering altid krydse metalskinnerne og ligge længst muligt fra de metalskinner, der løber parallelt med kablet.

Forkert

Producentens anbefalinger

Skemaet nedenfor viser, hvor stort et areal teleslyngeforstærkeren Ampetronic
ILD300 dækker. Her er der angivet et dækningsareal på 250-420 m2 under optimale forhold. Bemærk, at der er angivet en ”room aspect ratio” med 3 forskellige værdier. 1:1 er et kvadratisk rum, 1:2 et rum, hvor længden er det dobbelte
af bredden, og 1:3 et rum, hvor længden er 3 gange bredden. Det er en helt
almindelig måde at angive dækningsarealet på, men husk, at stål/armering i
gulv, vægge og loft kan reducere dækningsarealet meget.

Normalt vil man i forbindelse med en perimeterslynge vælge kun at lægge teleslyngen 1 gang rundt langs væggene i rummet (enkeltslynge, figur 22), men den
kan også lægges 2 gange rundt (dobbeltslynge, figur 22).
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Som det fremgår, giver producenten af PLS-700 kabelanvisninger til begge alternativer, men det kan være anderledes med andre teleslyngeforstærkere. Følg
altid producentens anbefalinger for at opnå det bedste resultat.
Det fremgår af skemaet nedenfor, at der foreskrives et kabel på 5,0 mm2,
men nærmeste standard er 4 eller 2,5 mm2. Der kan så lægges 2 kabler på 2,5
mm2 for at opnå de nødvendige 5,0 mm2.

Figur 21. Her ses et skema fra brugsanvisningen til Univox PLS-700.Venstre
kolonne viser teleslyngens areal (samme
som rummets, hvis den lægges langs væggen). Den midterste kolonne viser det
tværsnit, teleslyngekablet skal have, når
det lægges 1 gang rundt langs væggene
i rummet (enkeltslynge). Højre kolonne viser det tilsvarende tværsnit, når
teleslyngen lægges 2 gange rundt. Alle
teleslyngeforstærkere, der er beregnet
til rumslynger, leveres med en oversigt
som denne. Følg altid producentens
anvisninger.

Lampeledninger er ofte nemme at montere ved at bruge kabelclips af plast som
vist i figur 17. En lampeledning består normalt af 2 ledere på 0,75 mm2, og hvis
begge disse ledere kobles sammen i begge ender, får man et kabel på 1,5 mm2,
hvis det er det, der kræves.

Figur 22. Til venstre ser man, hvordan
en teleslynge er lagt 1 gang rundt langs
væggene i rummet. Til højre ses en teleslynge, der er lagt 2 gange rundt. A og B
er tilslutningerne til teleslyngeforstærkeren.Ved nogle teleslyngeforstærkere skal
der lægges en dobbeltslynge, som skal
tilsluttes som 2 enkeltslynger. Følg altid
producentens anvisninger.
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Dækningsområde for teleslynger
Perimeterslynge
Figur 23. Her ses en grafisk fremstilling
af feltstyrken i rummet og udenfor med
en perimeterslynge monteret langs væggen. Teleslyngekablet er den sorte streg
omkring det gule felt. Den blå streg lige
udenfor viser et lille og svagere magnetfelt lige over teleslyngekablet.
Det gule område har korrekt feltstyrke
iht. IEC-standarden, mens det røde felt
på ydersiden af væggene viser, at der
også er en acceptabel feltstyrke langt
uden for rummet. Skalaen i højre side
viser forholdet mellem feltstyrke og
farve. Kilde: Ampetronic

En perimeterslynge, som er det mest
almindelige, når der er tale om teleslynger op til ca. 100-200 m2, har en
rigtig god dækning inde i det rum, hvor
den bruges, men den vil også kunne
opfattes med acceptabel styrke i tilstødende rum samt i rum over og under.
Overhøring i tilstødende rum vil i
mange tilfælde ikke betyde så meget,
men det giver problemer, hvis flere rum
med teleslynge ligger ved siden af hinanden. Det kan også give problemer, når
der tales om personlige forhold eller forretningshemmeligheder, fordi mange
uvedkommende kan lytte med.

Faseslynge
Figur 24. Her ses en faseslynge, hvor
der er lagt vægt på lille stråling uden for
rummet. Kabelføringen i gulvet ses som
grønne streger. Illustrationen viser, hvor
lille stråling der er uden for rummet
sammenlignet med perimeterslyngen
ovenfor. Det tidligere viste foliekabel
bruges ofte til faseslynger som denne.
Kilde: Ampetronic
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Med den tidligere nævnte faseslynge
undgår man i vidt omfang problemet
med, at lyttearealet rækker langt uden
for rummet.
Monterer man en faseslynge som
vist ovenfor, afhænger hele installationens kvalitet af, hvordan kablerne
lægges, og af, at de tilsluttes korrekt til
forstærkeren. Monteres der lidt færre
sløjfer i gulvet (de grønne streger i figur
24), har man stadig en faseslynge, men et lidt større lytteområde uden for rummet.
I større lokaler som f.eks. auditorier, biografsale m.m. monteres der hovedsagelig faseslynger. I denne type lokaler er der ofte gangarealer langs væggene, og
faseslyngen monteres som regel i den del af lokalet, hvor der er stole. Det giver
også mindre overhøring uden for rummet.
Når der skal monteres en faseslynge, bør man kontakte leverandøren af
teleslyngeforstærkeren allerede i planlægningsfasen. De store leverandører af
faseslyngeløsninger har deres egne designprogrammer til beregning af alle nødvendige detaljer vedrørende kabelføring og valg af forstærker.

Stopslynge

Figur 25. Her ses, hvordan en stopslynge
begrænser strålingen mod højre, ved at
der lægges en selvstændig slynge i modfase med hovedslyngen.
Det begrænser uønsket stråling til
tilstødende rum eller til en scene, hvor
teleslyngefeltet kan skabe problemer.
Denne løsning kræver ekstra effekt fra
teleslyngeforstærkeren. Det anbefales, at
man i sådanne tilfælde rådfører sig med
leverandøren af teleslyngeforstærkeren.
Kilde: Ampetronic

Skrankeslynge

Figur 26. Her ses skrankeslyngens dækningsområde fra siden. Selve slyngen ses
som en lille grøn streg midt i billedet.
Kilde: Ampetronic

Stopslynger reducerer strålingen fra
en perimeterslynge i en eller flere
retninger, men de bruges mest på steder, hvor man kan lægge teleslyngen
i gulvet. En såkaldt ”stopslynge” eller
”Cancellation loop” på en eller flere
sider vil begrænse dækningsområdet i
disse retninger.
Hvis der er behov for at bruge dynamiske mikrofoner på en scene, kan en stopslynge foran scenen forhindre, at de
dynamiske mikrofoner opfanger lyden fra teleslyngen.

Den mindste teleslynge, der her vises
eksempler på, er skrankeslyngen. I
denne forbindelse vises, hvordan dækningsområdet er for en skrankeslynge.
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Kontrol og certificering
af teleslynger
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Kontrol og certificering af teleslynger

Som tidligere nævnt skal en teleslynge justeres til et fastsat niveau i henhold til
IEC 60118-4. Når installationen er afsluttet, skal teleslyngen certificeres. Det
gælder ikke kun magnetfeltets signalstyrke, men også en række andre faktorer:

1. Elektromagnetisk baggrundsstøj
Baggrundsstøjen måles med slukket teleslyngeforstærker. Baggrundsstøjen skal være
mindre end -32 dBA.

2. Afvigelser i feltstyrken forskellige steder i rummet
Målingen udføres med særlige lydfiler fra en CD, mens mikrofoner og andre signalkilder er frakoblet. Feltstyrken vil normalt variere lidt forskellige steder i rummet,
og disse afvigelser skal ligge mellem +3 dB og -3 dB. Derfor bør man vælge noget
andet end en standardperimeterslynge til store rum, hvor den korteste væg er 10
meter eller mere. Ellers bliver feltstyrken som regel for svag midt i rummet. Feltstyrken skal måles 1,2 meter over gulvet i rum med siddepladser og 1,7 meter over
gulvet, hvor der er ståpladser.

3. Frekvenstest
Udgangspunktet for målingerne er en frekvens på 1 kHz. Afvigelserne ved 100 Hz
og 5 kHz skal ligge mellem +3 dB og -3 dB. Til denne test bruges også særlige lydfiler. Hvis der er meget armeringsjern i bygningen, vil det som regel vise sig i denne
måling, og det skal der kompenseres for. Det gøres med teleslyngeforstærkerens
tonekontrol.

4. Maksimalt feltstyrkeniveau
Feltstyrkeniveauet måles med en pulserende sinustone. Det må maks. være 400
mA/m (0 dB med maks. afvigelse på +3 dB og -3 dB).

5. Afsluttende kontrol
Nu skal den originale signalkilde (mikrofoner o.l.) kobles til igen, og der udføres en
afsluttende kontrol for at verificere, at teleslyngens feltstyrke ved normal kraftig lyd i
mikrofonen er maks. 400 mA/m, som svarer til 0 dB. Afvigelsen må være fra +3 dB
til -3 dB. Ved normal tale vil den som regel ligge mellem -9 dB og 0 dB.
Alle målinger skal noteres i et særligt skema (certifikat) som dokumentation for,
at teleslyngen er korrekt monteret og indstillet. Se bilag 2, som viser et eksempel på et certifikat.
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Det er særlig vigtigt, at der certificeres i forsamlingslokaler, som benyttes af
mange høreapparatbrugere.
I mange tilfælde bliver der ikke lavet et certifikat. Det gælder især i mindre
lokaler, hvor der kun er få høreapparatbrugere, som benytter lokalerne, mens
det er mere almindeligt i offentlige bygninger.

Måleudstyr til certificering

Her vises 2 instrumenter til kontrol og certificering af teleslynger.
Begge de viste instrumenter har samme hovedfunktion, men er designet lidt
forskelligt. De har begge udgang til hovedtelefoner, der bruges til at kontrollere,
at lydkvaliteten er i orden.
Figur 27. Her ses 2 feltstyrkemålere til
certificering af teleslynger. Til venstre
Ampetronic FSM og til højre Univox
FSM 2. Det er vigtigt, at instrumenterne
holdes lodret og i den korrekte højde
under måling.

Begge instrumenter kan bruges til at kontrollere den elektromagnetiske baggrundsstråling i rummet. Afbryd først strømforsyningen til teleslyngeforstærkeren, så den ikke giver noget signal. Indstil instrumentet til måling af baggrundsstøj, og gå rundt i hele rummet med instrumentet i korrekt højde – 1,2 meter
ved siddepladser og 1,7 meter ved ståpladser – og med instrumentet i lodret
position. Brug hovedtelefoner koblet til instrumentet for at høre, hvordan evt.
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støj lyder. Det er vigtigt, at alt elektrisk udstyr, som normalt er tændt i rummet,
med undtagelse af teleslyngeforstærkeren, også er tændt under målingen. Måleresultatet skal indføres i certifikatet.
De samme instrumenter kan bruges til at kontrollere/certificere, at en
teleslynge har det korrekte niveau. Målingen foretages med teleslyngen i drift
og lydsignal koblet til. Se altid i brugsanvisningen, hvilket signal der skal bruges.
Instrumenterne skal holdes lodret og i den højde, hvor der skal måles. Højden
er 1,2 meter ved siddepladser og 1,7 meter ved ståpladser. Der skal måles i hele
rummet for at kontrollere, at feltstyrken er ens overalt, og afvigelser skal specificeres. Måleresultaterne skal indføres i certifikatet.
Disse instrumenter er beregnet til professionel brug. Til regelmæssig kontrol
af en allerede installeret og certificeret teleslynge anbefaler vi, at man anvender
de enkle testinstrumenter på næste side sammen med en hovedtelefon. Det er
ukomplicerede instrumenter, der bruges til at kontrollere teleslyngen og høre,
om lydkvaliteten er i orden.
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Udstyr til kontrol af teleslyngen

Alle teleslyngeanlæg bør have et kontrolinstrument til teleslynger, og det bør
bruges regelmæssigt, helst som et led i forberedelserne til brug af rummet. Det
bør ikke være almindelig praksis, at en høreapparatbruger er nødt til at kontrollere, om teleslyngen er i orden. Høreapparatbrugere bør uden videre kunne
sætte sig og deltage på lige fod med alle andre.

Tal konstant i mikrofonen med normal stemme
under hele testen.

Dette instrument skal som alle andre testinstrumenter holdes lodret og i korrekt højde ved test af teleslynger. Højden skal være 1,2 meter ved siddepladser
og 1,7 meter ved ståpladser.

Tilsvarende måleinstrument fra Ampetronic:

I et senere kapitel er der en række tips om fejlsøgning på teleslyngeanlæg, og
her er de 2 kontrolinstrumenter, der er vist ovenfor, et godt værktøj.

Figur 28. Univox Listener er et ukompliceret testinstrument med bøsning til
hovedtelefon og en lampe, der lyser og
viser, om teleslyngen er i orden.
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Figur 29. Grønt lys indikerer, at teleslyngen overholder IEC-normen. Gult lys
indikerer at teleslyngen virker, men ikke
overholder IEC-normen. Hvis lyset ikke
tændes, fungerer teleslyngen ikke. Husk
at bruge hovedtelefon til at kontrollere
lydkvaliteten.

Figur 30. Tilsvarende kontrolinstrument
fra Ampetronic. Her vist med hovedtelefon til kontrol af lydkvaliteten. Skemaet
herover viser, hvordan lamperne lyser,
når teleslyngen er godkendt. Også her
skal instrumentet holdes lodret og i
samme højde som Univox Listener.

Test af teleslynge med høreapparat

Man hører ofte, at det er bedst at få en høreapparatbruger til at teste teleslyngen, men det bør kun være undtagelsen, ikke reglen. I stedet anbefales de enkle
kontrolinstrumenter ovenfor.
En høreapparatbruger har høreapparat på grund af et høretab, som meget sjældent er lineært, så det er meget almindeligt, at en høreapparatbruger
ikke hører alle frekvenser og derfor bruger forskellige dele af frekvensområdet.
Derfor kan det være vanskeligt for en høreapparatbruger at vurdere, om teleslyngen er indstillet korrekt.
Hvis teleslyngeforstærkeren har tonekontrol eller bas- og diskantkontroller,
bør de altid sættes i normalstilling, medmindre der i forbindelse med certificering af anlægget opdages ulineariteter i frekvensgangen. Hvis det er tilfældet, skal
der foretages justeringer.

Teleslynge monteret til én person

Nogle steder monteres der teleslynge til én person, f.eks. i et mødelokale på en
arbejdsplads, og i den forbindelse kan det være fornuftigt at foretage en tilpasning til brugerens høretab – især hvis den pågældende har et vanskeligt høretab.

Figur 31. Her ses et typisk diskanttab,
som er det mest almindelige.
Kilde: Sansetap.no
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Diskanttab

Bassinformet tab

Figur 32. Bassinformet tab anses for at
være en af de mere komplicerede former for høretab. Kilde: Sansetap.no

For en person med et vanskeligt høretab, f.eks. et bassinformet tab, kan det
være en fordel at indstille teleslyngeforstærkerens bas- og diskantkontroller
(hvis de findes) for at opnå en optimal løsning for denne person. Men husk i så
fald, at det kan blive meget utilfredsstillende for andre, der skal bruge teleslyngen. Styrkeindstillingen bør ikke ændres.

Elektromagnetisk baggrundsstøj

Der skal måles elektromagnetisk baggrundsstøj som et led i certificeringen
af teleslynger. Inden denne måling trækkes 230 VAC-stikket ud af teleslyngeforstærkeren. Så er man helt sikker på, at den ikke sender noget signal ud i
teleslyngen.
Elektromagnetisk baggrundsstøj kommer fra elektriske installationer og
udstyr, som ikke er tilstrækkeligt afskærmet mod elektromagnetisk stråling. Alt
elektrisk udstyr skal i dag være CE-mærket, og det giver større sikkerhed mod
elektromagnetisk baggrundsstøj end tidligere, forudsat at de elektriske installationer er udført korrekt.
Hvis der skal monteres teleslynge i en eksisterende bygning, bør man altid
kontrollere dette, inden man begynder at planlægge installation af teleslyngen.
Kontrollér især elektromagnetisk baggrundsstøj fra følgende (husk, at det elektriske udstyr skal være tændt):
1. Ældre lysstofarmaturer
2. Transformatorskabe uden for væggene
3. Kabler til brandalarmanlæg
4. Motorer/ventilatorer i ventilationsanlægget m.m.
5. Hovedtilførsel til 230 V-installationen, hvis den er placeret tæt på rummet
6. Varmekabler af ældre type i gulvet
7. Andet elektrisk udstyr, der kan give støj

BEMÆRK! I de senere år er der kommet en ny støjkilde – robotplæneklippere, som styres via
et nedgravet kabel. Dette kabel er egentlig en teleslynge, som konstant udsender et signal,
der af en høreapparatbruger opfattes som et kraftigt støjsignal. Selv om kablet er nedgravet
udendørs, kan det give elektromagnetisk stråling i hele nabolaget.

Ved måling af baggrundsstøjen bør man gå omkring i hele rummet med
måleinstrumentet lodret og i korrekt højde. Hvis der rapporteres om støj på
teleslyngen, bruges et af test- eller måleinstrumenterne ovenfor med hovedtelefoner til at finde støjkilden. Støjkilden findes der, hvor støjsignalet er stærkest.
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Støjkilden behøver ikke nødvendigvis at være inde i rummet, men kan være i et
tilstødende rum, et rum over eller under, loftet, gulvet eller væggene.
Når støjkilden er lokaliseret til et område i rummet, kan man prøve at
slukke det elektriske udstyr, man har mistanke til.

Eliminering af elektromagnetisk baggrundsstøj
Som beskrevet ovenfor kan kilden til elektromagnetisk baggrundsstøj ofte forholdsvis nemt lokaliseres alene ved at se, hvor signalet er stærkest, mens det tit
kan være en langt mere omfattende opgave at eliminere støjkilden.
Elektromagnetisk baggrundsstøj stammer fra elektriske installationer. Problemer i denne forbindelse elimineres bedst af en elektriker eller den, der har
leveret eller udført installationen. Det er vores erfaring, at mange elektrikere
ikke ved nok om teleslynger, så det vil være fornuftigt at kontakte et firma med
personale, der er certificeret til at arbejde med teleslynger.
Kravene til nybyggeri er meget strengere, end de var for nogle år siden, og
det samme gælder kravene vedr. elektromagnetisk stråling fra elektrisk udstyr
(krav om CE-mærkning). Hvis den installation eller det udstyr, der forårsager
støjen, ikke er alt for gammelt, kan man også drøfte det med leverandøren.
Hvis der f.eks. er en transformator lige uden for væggen, eller hovedstrømtilførslen til en industribygning ligger under gulvet, kan det blive meget dyrt at
fjerne baggrundsstøjen.
Der bør i forbindelse med nybyggeri tages hensyn til disse forhold allerede i
planlægningsfasen. Kontrollér de elektriske installationer i og omkring rummet.
Udstyr og kabler, hvor der løber stærk strøm, elektriske motorer og kabler til
motorene (som f.eks. ved ventilationsanlæg), kan være potentielle støjkilder.
Fortæl leverandører af udstyr og installatører, at der stilles krav om elektromagnetisk støj i det/de rum, hvor der skal være teleslynge, og at kravet iht.
IEC-standarden for teleslynger er -47 til -32 dBA.
Når der er tale om ældre bygninger, hvor der skal eftermonteres teleslynge,
er det vigtigt at gennemføre målinger af baggrundsstøjen som det første trin i
processen. I værste fald kan det være bedre at vælge et andet rum til formålet.
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Kan teleslyngen forstyrre andre?

Det er tidligere nævnt, at der ikke må bruges dynamiske mikrofoner i forbindelse med teleslyngeanlæg, fordi magnetfeltet fra teleslyngen opfanges af spolen
i dynamiske mikrofoner.

Der er næsten altid indbygget dynamiske mikrofoner i elektriske
guitarer, og det kan give kraftige hyletoner i anlægget (tilbagekobling), hvis de bruges i et rum med teleslynge.

Der bruges som regel også dynamiske mikrofoner i forbindelse med trommer, og mange sangere foretrækker dynamiske mikrofoner. Som det fremgår, er
det især i forbindelse med koncerter, teleslyngen kan skabe problemer.
En løsning kan være at montere en særskilt og mærket afbryder med indikatorlampe, som viser, at teleslyngen er tændt. Så er det nemt at se, om teleslyngen er tændt eller slukket, og man undgår, at der trækkes kabler ud på steder, der
er godt skjult.
En anden løsning er kun at bruge en teleslynge i en del af lokalet og afmærke det, eventuelt kombineret med en ”stopslynge” som vist i figur 25.
Figur 33. Her er et eksempel på, hvordan
man kan dække en del af rummet med
teleslynge (det gule område), evt. sammen med en ”stopslynge” foran scenen.
Ved at lægge teleslyngen rundt om det
gule område og tydeligt markere, hvor
der er teleslynge, kan man dække alle
behov uden at skulle slukke teleslyngen i
forbindelse med enkelte arrangementer.
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Mikrofoner til
teleslyngeanlæg
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Mikrofoner til teleslyngeanlæg

Ved alle typer lydudstyr skal der bruges mikrofoner, som egner sig til formålet.
Når det drejer sig om teleslynger, er der 3 krav:
1. Elektret- eller kondensatormikrofoner (IKKE dynamiske mikrofoner)
2. Mikrofoner, der er velegnede til tale
3. Det anbefales at bruge hovedbåret mikrofon for at få et ensartet lydsignal
Figur 34. Princippet i en dynamisk mikrofon. Kilde: Wikipedia

Figur 35. Oversigt over forskellige
former for mikrofonkarakteristik. De 3
til højre har alle retningsvirkning og bør
absolut vælges, hvis der også skal kobles
højttalere til anlægget.

Dynamiske mikrofoner er absolut ikke egnede til teleslyngeanlæg, fordi de er
baseret på en spole og en magnet, som omdanner lyden til et elektrisk signal.
En en teleslynge vil også påvirke spolen i mikrofonen, og der vil derfor opstå
kraftige hyletoner i hele systemet (tilbagekobling).
Elektret- og kondensatormikrofoner er baseret på et trykfølsomt materiale,
har ingen spole og kan uden problemer bruges sammen med teleslynge.

Mikrofonkarakteristik

Man skelner også mellem mikrofoner ud fra deres karakteristik. Mikrofoner
med kuglekarakteristik optager lyden fra alle sider. Nyrekarakteristik, supernyrekarakteristik og hypernyrekarakteristik (også kaldet cardioid, supercardioid
og hypercardioid karakteristik) er forskellige betegnelser for mikrofoner med
retningskarakteristik (figur 35). Alle disse 3 er velegnede til tale i et teleslyngeanlæg. Det blå felt viser, hvilken retning mikrofonerne opfanger lyden i.

Pris og kvalitet i forbindelse med mikrofoner

Mikrofoner findes i alle kvaliteter og priser fra de helt billige (som ikke anbefales
– lyden bliver som regel derefter) til de meget dyre. Hvis der skal tilsluttes en
mikrofon med kabel direkte til teleslyngeforstærkeren, kan det være fornuftigt at
vælge en håndholdt mikrofon, som også kan placeres i en holder på et gulvstativ.
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Figur 36. Her ses 2 mikrofoner, der kan
være velegnede. T.v. Røde M2, som er
en kondensatormikrofon med supernyrekarakteristik, her vist med holder til
at sætte på stativ. T.h. Sennheiser ME65,
som også er en kondensatormikrofon
med supernyrekarakteristik.

Et mikrofonstativ
med indstillelig
bom er praktisk, så
man slipper for at
stå helt inde ved
stativets fod.

De 2 mikrofoner i figur 36 er ikke billige, men gode mikrofoner. De er begge
godt beskyttet mod berøringsstøj, som ofte er et problem i forbindelse med
mange billige mikrofoner. De har også supernyrekarakteristik, som anbefales for
at fremhæve lyden lige foran og dæmpe lyden fra siderne. De er derfor velegnede, hvis der skal tilkobles højttalere. Prisen i Danmark for Røde M2 er ca. 700
DKK og for Sennheiser ME65 ca. 1900 DKK
Der findes en lang række gode mikrofoner svarende til de 2, der vises her.
Producenterne oplyser som regel, hvad mikrofonerne egner sig til, f.eks. tale,
interview, sang eller andet. Kontrollér, at mikrofonen leveres med stativholder.
Der kan leveres vindhætte til mange mikrofoner, men det er ikke nødvendigt
til indendørs brug.
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Figur 37. Her ses frekvenskarakteristikken for Røde M2 t.v. og Sennheiser
ME65 t.h. Som det fremgår, dæmper de
begge baslydene fra 200 til 300 Hz og
lavere, hvilket er en fordel i forbindelse
med tale. Diagrammet for ME65 viser
også med en stiplet linje, hvor meget af
den lyd, som kommer ind fra siden (90
grader), der dæmpes.

Mikrofonkabel

Der følger som regel ikke et mikrofonkabel med håndholdte mikrofoner. Mikrofonkablet kan meget let blive beskadiget under brug. Derfor er det praktisk, at
det nemt kan udskiftes.
Mikrofoner til professionel brug er normalt udstyret med et XLR-stik bagest.
Det er en international standard, som gør det nemt at finde færdige kabler i
den ønskede længde.
Figur 38. Her ses et billede af XLR-stik
(han og hun), som bruges både til mikrofon og linjesignal. Bag på mikrofonen sidder der et stik svarende til det til højre
på billedet. Kilde: Wikipedia

Figur 39. Trykzonemikrofonen PRO 44
fra Audio Technica er beregnet til at
lægge på bordet og opfange lyden fra
dem, der sidder omkring bordet.
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Svanehalsmikrofoner

Billedet til venstre viser en Audio Technica-svanehalsmikrofon type U857 med bordstativ med bøsning til
mikrofon, mens andre leveres med fast bordstativ.
Svanehalsmikrofoner er egnet til brug på talerstole
og lignende og kan leveres med bøjelig svanehals i
forskellige længder.

Trykzonemikrofoner

Trykzonemikrofoner er beregnet til at ligge på bordet
og opfange lyden fra flere, der taler. Den opfanger
også mange uønskede lyde og bør bruges med forsigtighed i forbindelse med teleslyngeforstærkere.

Tilslutning af mikrofon og lydkilde
til teleslyngeforstærkeren

Vi har tidligere brugt teleslyngeforstærkeren Univox PLS X1 som eksempel. På
bagsiden af denne er der 3 tilslutningsmuligheder til mikrofon og linjesignal.
Input 1: Her er der tale om en XLR-bøsning (som vist i figur 38). Ved siden af
bøsningen er der 4 små DIP-switche til at indstille, hvordan den skal fungere.
Det er vigtigt, at indgangen indstilles korrekt, før teleslyngen tændes. Se bilag sidst i dokumentet med forklaring på disse indstillinger
(bilag 6).
Input 2: Her er der tale om en indgang, hvor kablerne tilsluttes via skrueterminal. Her kan der modtages en række forskellige signaler, herunder 50 til 100
V-linjesignaler, som er meget brugt i forbindelse med indbyggede højttalere i
større lokaler.
Det er vigtigt, at indgangen indstilles korrekt fra begyndelsen. Se
bilag sidst i dokumentet med forklaring på disse indstillinger.
Input 3: Denne indgang er meget nem at bruge. Her er der 2 phonobøsninger,
der kan bruges ved tilslutning af det meste udstyr med phonoudgang eller
hovedtelefonudgang som f.eks. radio, PC, TV og lignende.
I stedet for tilslutning via phonobøsninger kan signalet tilsluttes via den
grønne skrueterminal, der ses på billedet.
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Figur 40. På bagsiden af teleslyngeforstærkeren Univox PLS X1 er der 3 indgange. Her er der forskellige indgange til
mikrofon og linjesignaler med XLR-bøsning, skrueterminaler og phonobøsninger. På teleslyngeforstærkerens forside er
der separat følsomhedsjustering for hver
indgang – læs altid brugsanvisningen for
at få yderligere oplysninger.

Følsomhedsjustering

Input 1, 2 og 3 bag på Univox PLS X1 har hver sin følsomhedsjustering på
forsiden – In1, In2 og In3. De skal ikke bruges som volumenkontrol, men er beregnet til at justere hvert enkelt signal på de 3 indgange til samme niveau. Med
korrekt justering af hver enkelt indgang bør der ikke være behov for yderligere
justering.
Der er 4 LED-indikatorer lige under følsomhedsjusteringerne, som er til
stor hjælp i forbindelse med korrekt justering. De er mærket -18 dB, -6 dB, 0 og
+12 dB. Signalstyrken bør indstilles sådan, at 0 dB lyser regelmæssigt ved normal
tale, men det er acceptabelt, at +12 dB indimellem lyser op ved kraftig lyd.
Hvis +12 dB lyser ofte, er signalet for højt, og det vil resultere i forvrænget
lyd. Justér følsomheden ned i den indgang, der testes.
Hvis kun -18 og -6 dB-indikatorerne lyser, men ikke 0 dB, justeres følsomheden op, indtil 0 dB-indikatoren lyser regelmæssigt ved normal tale. Justér alle de
tilkoblede indgange på samme måde.

Andre signalkilder – mono eller stereo

På billedet med tilslutningsmuligheder ses 2 phonobøsninger mærket Input 3
(rød og hvid). De er beregnet til tilslutning af et linjesignal (ikke mikrofon) til
teleslyngeforstærkeren. Rød og hvid indikerer højre og venstre kanal i et stereosignal, men teleslyngeforstærkere fungerer altid i monotilstand, dvs. at de kun
sender én kanal ud i teleslyngen. Grunden til, at der kan tilsluttes en højre og
venstre kanel, er, at begge signaler bliver kombineret til ét monosignal i teleslyngeforstærkeren, så lyden fra begge kanaler kommer med.
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Trådløse mikrofoner til teleslyngeanlæg
Det er i mange tilfælde en stor fordel at have et trådløst
mikrofonanlæg. Det giver den, der taler, meget større frihed
og mulighed for at sende en håndholdt trådløs mikrofon
rundt, hvis der er spørgsmål fra salen.
Markedet for trådløse mikrofoner er vokset markant i
de senere år, og det har ført til større konkurrence og lavere
priser. Det er bestemt værd at overveje sådan en løsning på
grund af de fordele, den giver. Men som tidligere nævnt, skal
man huske ikke at vælge udstyr med dynamiske mikrofoner. Næsten alle de billigste løsninger har et dynamisk
element i den håndholdte mikrofon.
Man skal op i et højere prisleje som f.eks. AKG WMS 470
for at finde et egnet sæt.
Trådløse mikrofonanlæg i den lidt højere prisklasse er delvist selvkonfigurerende
ligesom de 2 ovennævnte, mens de billigere anlæg skal opsættes manuelt.
Der er fordele ved både manuel og automatisk opsætning, men det er altid
en fordel, at der er en person til rådighed, som er fortrolig med opsætning og
fejlsøgning.
Selve mikrofonen til lommesenderen (midt i figur 42)
er ikke vist på billedet. Her kan der bruges både
clipsmikrofon og hovedbøjlemikrofon.
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Figur 41. Her ses trådløst udstyr fra
AKG med en modtager med 2 kanaler,
en håndholdt mikrofon og en lommesender. Det viste produkt er AKG WMS
420. Denne standardpakke leveres med
en dynamisk mikrofon i den håndholdte
enhed, så den fungerer som tidligere
nævnt IKKE godt sammen med en teleslynge.
Figur 42. AKG WMS 470 er et sæt med
håndholdt mikrofon af kondensatortypen, og det er egnet til et teleslyngeanlæg. Det er et ret avanceret udstyr med
delvis automatisk frekvensindstilling. Der
skal bruges en modtager (som den til
højre) til hver mikrofon. Det anbefales
at bruge en hovedbøjlemikrofon til lommesenderen.

Figur 43. Her ses 2 forskellige hovedbøjlemikrofoner, Sennheiser HS2 (t.h.) og
AKG C555L (t.v.). Gode hovedbøjlemikrofoner fås fra ca. 1.000 NOK og opefter. Modellen til højre koster ca. 1.200
NOK, mens den til venstre koster ca.
4.800 NOK. Lyden er temmelig forskellig
med disse 2 mikrofoner. AKG gengiver
tale rigtig godt med lidt mere bas, mens
Sennheiser-modellen også gengiver tale
meget tydeligt, men med mindre bas.

Figur 44. Her ses en clipsmikrofon
(som ikke anbefales) med miniXLR-stik.

Det må kraftigt anbefales at bruge en hovedbøjlemikrofon, fordi den altid har samme afstand til munden, uanset hvordan man drejer hovedet,
og fordi uønsket støj fra smykker og tøj undgås.
Hvis man køber et trådløst anlæg og hovedbøjlemikrofoner hver for sig,
bør man altid kontrollere, at mikrofonen leveres med det rigtige stik. Det mest
almindelige er mini-XLR-stik, som er en mindre udgave af det stik, der er vist i
fig. 38. Se figur 44.
En clipsmikrofon, som vist i figuren herover, anbefales ikke til teleslyngeanlæg.
Hovedbøjlemikrofoner er tættere på munden og vil altid have samme afstand
til munden, uanset hvordan man drejer hovedet, og det giver mere tydelig tale
med ensartet lydstyrke.
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Frekvenser til trådløse anlæg

Fra 1. januar 2013 gælder der nye frekvenser til brug for trådløse mikrofoner
(i Danmark). De gamle frekvenser skal bruges til mobilt bredbånd og kan ikke
længere benyttes. Det kan betyde, at køb af brugte anlæg kan vise sig at være
spild af penge. Når man vurderer et brugt anlæg, bør man kontrollere, at det
bruger de frekvenser, som nu er lovlige. Tidligere blev frekvenserne 800-820
MHz meget brugt, men de er ikke længere til rådighed.
De nye lovlige frekvenser i Danmark fra 1. jan. 2014 er:
490-790 MHz i lokale Såkaldte ”White spaces”*
823-832 MHz
863-865 MHz
* Dette frekvensområde rummer også digital TV. Frekvensområder er der
tilgængelige inden for dette båndplan varierer lokalt i Danmark. Disse kan findes
på http://frekvens.erhvervsstyrelsen.dk
Forhandlere af trådløse mikrofoner ved, hvilke frekvenser der kan bruges.

Trådløse mikrofoner eller mikrofoner
med kabel

Trådløse mikrofoner er helt klart langt mere fleksible i brug. Der er en vis prisforskel, men ikke så stor som tidligere.
Billige mikrofoner med kabel er næsten altid dynamiske, og de kan som
nævnt ikke bruges sammen med et teleslyngeanlæg. Derfor skal man op både
i pris og kvalitet, og så bliver prisforskellen ikke så stor. Man skal så dog også
anskaffe en modtager.
Tænk lidt langsigtet. Hvis man vælger en billig eller dyr mikrofon med kabel,
vil den nærmest være værdiløs, hvis man senere vil skifte til en trådløs løsning.
Nogle producenter har en separat trådløs enhed til at sætte bag på mikrofonen.
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Hvordan tilslutter
man et teleslyngeanlæg?
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Hvordan tilslutter man et teleslyngeanlæg?

Nogle foretrækker måske at lade et professionelt firma stå for planlægning og
installation af et teleslyngeanlæg. Det kan dog alligevel være værd at vide lidt om
tilslutningen af hensyn til drift og vedligeholdelse.
Personer, som har erfaring med mikrofon- og højttalerløsninger eller stereoudstyr, vil som regel sagtens kunne samle et komplet anlæg med trådløse
mikrofoner, teleslynge og højttalere.
Her følger nogle eksempler på valg af mikrofoner og tilslutning for at vise,
hvordan det kan gøres. Detaljerne kan variere afhængigt af, hvilket udstyr der
vælges, men principperne er de samme.

Eksempler på mikrofoner og tilslutning

Figur 45. Her ses en ukompliceret
tilslutning af 2 håndholdte mikrofoner:
1 trådløs mikrofon og 1 mikrofon, som
er tilsluttet teleslyngeforstærkeren med
kabel. Begge indgange skal konfigureres
korrekt. Se yderligere oplysninger i
bilag 6.

Trådløs mikrofon
med modtager

Her tages der udgangspunkt i Univox PLS X1, som er en typisk teleslyngeforstærker til rum på op til 170 m2.
Her vises, hvordan man tilslutter den til en håndholdt mikrofon til brug med
stativ og en trådløs mikrofon til at sende rundt.
I den løsning, der er vist herover, tilsluttes den direkte tilkoblede mikrofon
til mikrofonindgangen (Input 1) bag på teleslyngeforstærkeren med et XLR-stik.
Den trådløse modtager, der bruges til den trådløse, håndholdte mikrofon, kan
tilsluttes via en af de 2 phonobøsninger (Input 3) bag på teleslyngeforstærkeren,
men det kan ofte være en god idé at lade phonobøsningerne være ledige til
tilslutning af en PC eller anden lydkilde. Det anbefales derfor at bruge Input 2
med skrueterminal til tilslutning af den trådløse modtager.

Teleslyngeforstærker PLS X1 –
bagside
Direkte tilsluttet
mikrofon til brug
med stativ
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Som det fremgår, er det eneste, der definerer XLR-bøsningens funktion, at den
er mærket Input 1 og har 4 små DIP-switche. Her er det vigtigt at se i brugsanvisningen, hvilket signal den er tilpasset, for XLR-bøsninger bruges både til
mikrofoner og linjesignaler. Se også bilag 6.
Bag på den trådløse modtager er der som regel 2 tilslutningsmuligheder – én
med en 6,3 mm-monojackbøsning (13) (som regel mærket unbalanced) og én
XLR-bøsning (12) (som regel mærket balanced).
Længst til højre (14) er der en omskifter til at vælge, hvor kraftigt linjesignalet til udgangene skal være. Det 0 dB-signal, som står på omskifteren, er en
standard, der bruges meget på professionelt udstyr sammen med XLR-stik og
jackstik.
Et kraftigt linjesignal (med omskifteren i 0 dB-stilling) er altid en fordel, fordi
det giver mindre risiko for støjpåvirkning fra andre kabler, teleslyngen o.l.

Eksempel med 2 trådløse mikrofoner

Når der bruges en mikrofon med kabel i eksemplet ovenfor, begrænser det
brugen temmelig meget, så mange vil nok overveje 2 trådløse mikrofoner. I den
forbindelse bliver det som regel dog prisen, der afgør valget.
Hvis der skal bruges 2 trådløse mikrofoner, kræver det også 2 trådløse modtagere – 1 til hver trådløs mikrofon. Der er enkelte leverandører, som har 2 trådløse
modtagere i samme kabinet, men det er ikke altid, prisforskellen er så stor.
Her ses et eksempel med 2 trådløse mikrofoner, samtidig med at der er
mulighed for tilslutning af andre lydkilder.
Det er en praktisk løsning, hvis der er få indgange på teleslyngeforstærkeren,
eller der skal bruges flere mikrofoner.
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Figur 46. Anslutningar på den trådlösa
mottagarens baksida.

Figur 47. Her ses en tegning af bagsiden
af TOA WT-4820 med tilslutninger. Det
er en trådløs modtager med 1 eller 2
kanaler til 1 eller 2 mikrofoner, men 2
af disse trådløse modtagere kan også
kobles sammen i serie ved at tilslutte et
kabel fra udgangen (Output) på den første til Mix In på den næste, og udgangen
(Output Mix/1) fra denne til teleslyngeforstærkeren.

Figur 48. Her ses et billede af TOA WT4820-modtageren med 2 modtagere i ét
kabinet. Indstilling af frekvenser (kanaler) sker her med en lille skruetrækker.
Signalniveauet for hver modtager kan
også indstilles på forsiden. Når hele
teleslyngeinstallationen er gennemført
og indreguleret, anbefales det at lave
en markering med tusch eller et stykke
tape, som viser, hvordan hver enkelt
volumenkontrol skal være indstillet. Sæt
evt. en etiket oven på apparatet med oplysning om, hvilke kanaler der er i brug.

De forskellige leverandører kan bruge forskellige frekvenser. Derfor anbefales
det altid at bruge trådløse mikrofoner og modtagere fra samme leverandør.
Modtageren TOA WT-4820, som er vist i figur 47, adskiller sig fra den trådløse løsning fra AKG ved, at den kan indeholde 1 eller 2 modtagermoduler, og
den har manuel indstilling af frekvenser og signalniveau.

Flere tilslutningsmuligheder

Teleslyngeforstærkeren PLS X1 har som tidligere nævnt 3 indgange med hver
sin følsomhedsjustering. Det erstatter i praksis en lille mixerpult, fordi de 3
indgange kan være permanent tilsluttet og aktive. Mange teleslyngeforstærkere i
denne klasse har tilsvarende mixermuligheder.
Eksemplet i figur 49 viser, hvordan man på en nem og god måde kan bruge
teleslyngeforstærkeren til at mixe flere lydsignaler sammen.
Med en sådan opsætning skal lyden fra mikrofonerne være indstillet korrekt
efter montering/certificering, uden at der er brug for ændringer.

Figur 49. Her ses det, hvordan man kan
koble ting sammen for at opnå større
fleksibilitet. Her er der planlagt tilslutning fra Input 3 til lydudgangen på en
bærbar PC. Den trådløse modtager har
2 kanaler og tilsluttes til skrueterminalen på Input 2. Så er Input 1 ledig (og
kan indstilles til at være linjeindgang),
så den kan bruges, hvis der skal være
teaterforestilling eller koncert i lokalet,
og de optrædende benytter deres egen
mixerpult under forestillingen. Mixerpulten kan i så fald tilsluttes via Input 1 med
et standardkabel.
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Til gengæld skal lyden fra hovedtelefonudgangen på den bærbare PC kontrolleres, så den også har det rigtige niveau. Det kan kontrolleres ved at se på indikatorerne på teleslyngeforstærkerens forside eller med en teleslyngetester – helst
begge dele. Indstil lydstyrken på PC’en, og kontrollér, at den svarer til lydstyrken
fra mikrofonerne. Hvis lyden ikke bliver kraftig nok, eller måske alt for kraftig,
justeres den med In3-følsomhedsjusteringen på teleslyngeforstærkerens forside.
Lyden fra en signalkilde som en PC er meget variabel og skal kontrolleres fra
gang til gang. Det er endnu et godt argument for at have en teleslyngetester til
rådighed.

Ledig indgang med XLR-bøsning

Det kan være meget praktisk at have en ledig indgang med XLR-bøsning. Hvis
der er andre, som skal bruge lokalet til teaterforestilling eller koncert, har de
som regel deres eget lydanlæg. Ved at tilslutte en udgang fra mixerpulten til
teleslyngeforstærkeren får man også denne lyd via teleslyngen.
BEMÆRK! Kontrollér, at signalniveauet er korrekt, ved hjælp af indikatorerne på
teleslyngeforstærkerens forside.

Mixerpult til flere indgange

En mixerpult kan være løsningen, når man nemt vil kunne styre lydstyrken på
de forskellige indgange. Det er en almindelig løsning i mange konferencelokaler,
men erfaringerne viser også, at den tilsluttede teleslynges styrke skal indstilles,
indtil lyden er i orden.
En teleslynge skal som tidligere nævnt have en præcis feltstyrke, og med en
mixerpult er der nærmest garanti for at få en forkert indstillet teleslynge. En mixerpult er rigtig god til højttalere, hvor lyden justeres til en passende lydstyrke, men ikke som permanent installation til teleslynger.
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Figur 50. Her ses en lille mixerpult fra
Behringer

Tilslutning af højttalere – aktive højttalere

Figur 51. Her ses en aktiv højttaler fra
Apart, model SDQ5P, som leveres i både
sort og hvid. Her vist vægmonteret.
Figur 52. Tilsvarende model fra Stoltzen,
model SPA-30W.
Figur 53. Her ses en del af bagsiden på
den aktive højttaler Apart SDQ5P.
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Her er der vist løsninger, som kun sender lyd til teleslyngeforstærkerne, men
skal der også bruges højttalere, kræver det mere udstyr: en forstærker og højttalere.
Der findes højttalere med indbygget forstærker, som regel kaldet ”aktive
højttalere”, som kan tilsluttes til teleslyngeforstærkeren og sende forstærket lyd
ud i rummet. Det er den
enkleste løsning.
De fleste aktive højttalere som disse leveres
parvis og med beslag til
vægmontering. Effekten er
som regel 2 x 30 W, som
kan være tilstrækkeligt til
rum på op til ca. 60-80 m2
og sommetider mere.
Hvis der er megen
efterklang i rummet, bør
bas- og diskantkontrollerne justeres for at opnå den bedst mulige taleforståelse.
Denne type højttalere er meget brugt i mødelokaler, og hvis rummene er store,
kan der bruges flere sæt højttalere for at opnå en mere ensartet lydfordeling i
rummet. Begge de modeller, der er vist her, er billige modeller til under 2.000
NOK pr. sæt, men desværre er de fleste af disse højttalere ikke optimale til tale.
Selv om højttalerne ikke er optimale til tale, skal der være bas- og diskantkontrol som vist her på bagsiden af Apart SDQ5P. Det er normalt muligt at forbedre taletydeligheden en del ved at dæmpe bassen og øge diskanten (Treble).
Forstærkeren med kontroller og tilslutninger, som er vist til venstre, findes kun
på den ene højttaler, mens den anden er en ren ”slavehøjttaler”.
Da den ene højttaler indeholder en forstærker, skal den også strømforsynes
(øverst på billedet).Apart-højttaleren til venstre har også en stereo/mono-omskifter på bagsiden, som bevirker, at det signal, der sendes til venstre kanal, går
videre til begge højttalere.

Kontrollér altid, at det produkt, der overvejes, har de funktioner, man ønsker.
Der kan være store forskelle, selv om produkterne tilsyneladende er ens.
Linjeudgangen bag på teleslyngeforstærkeren PLS X1 kan bruges til at sende
signal til højttalerne – se figur 54.

Figur 54. Her ses lidt mere af bagsiden
på teleslyngeforstærkeren PLS-X1, med
bøsningen mærket ”Out Pre Amp”.
Den aktive højttaler tilsluttes til denne
bøsning. Denne udgang udsender et
linjesignal svarende til det, der går til
teleslyngen.

Ved at tilslutte et kabel med phonostik i begge ender, fra Line Out på teleslyngeforstærkeren til den aktive højttaler, får man en nem og billig kombination
af teleslynge og højttalere. Hvis omskifteren Stereo/Left In indstilles til Left In, vil
signalet fra det stik, der sættes i Left In, give samme signal til begge højttalere.
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Betjeningssikkerhed

En af de store udfordringer ved teleslyngeanlæg er, at ukyndige sommetider
forsøger at løse problemerne, hvis anlægget ikke fungerer. Selv i forbindelse
med ukomplicerede løsninger som vist på de foregående sider, er der en del
faldgruber.
1. Er batteriet OK i den trådløse mikrofon?
2. MUTE-funktionen på den trådløse mikrofon skal være OFF.
3. Når den trådløse mikrofon tændes, vises det på modtageren.
4. Kontrollér, at Power-lampen på modtagerne lyser, og kontrollér evt. tænd-/slukknappen.
Kontrollér derefter teleslyngeforstærkeren som vist på næste side.
Det anbefales at lave en tjekliste, som plastlamineres og opbevares sammen
med udstyret – det nedsætter risikoen for, at nogen begynder at trække kabler
ud, omprogrammere eller gøre andet, som de ikke ved noget om.
Tjeklisten kan laves med tegninger eller illustrationer fra brugsanvisningerne
med detaljer, som viser, hvilke punkter der skal kontrolleres.

Figur 55. Her ses en tegning af frontpanelet på de trådløse mikrofonmodtagere
brugt i eksemplet herover. Der er en
låsefunktion til opsætningen, men det
er vigtigt at have nogen i nærheden, der
kender udstyret godt, hvis det bliver
nødvendigt.
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De trådløse mikrofoners modtagere kan have delvist automatisk indstilling. Tingene skal konfigurere sig selv, når der trykkes på nogle knapper. Men hvad sker
der, hvis ukyndige forsøger på det? Så kan der nemt opstå problemer.

Teleslyngeforstærkeren har tilslutninger på bagsiden med følsomhedsjustering
til hver indgang på forsiden, hvor der skal bruges en lille skruetrækker til at foretage justeringer. Det er relativt sikkert, men sæt alligevel et mærke på følsomhedsindstillingerne, når udstyret er indstillet korrekt – så det er nemt at finde
tilbage til den rigtige indstilling.
De aktive højttalere behøver man ikke bekymre sig så meget om, fordi de fleste
kan høre, om de giver lyd – de har tænd-/slukknap og volumenkontrol.
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Figur 56. I eksemplet, hvor de trådløse
mikrofoner blev tilsluttet til indgang
2: Sæt et mærke på kanten af følsomhedsjusteringen og på frontpanelet med
en tuschpen. Se de røde markeringer på
billedet. Det gør det nemmere at se, om
uvedkommende har ændret noget, og at
finde tilbage til den rigtige indstilling. Det
samme kan man gøre med andre indstillinger for at få større sikkerhed mod
uønskede indstillinger.
Især bør ”Loop current”-indstillingen
markeres på samme måde, fordi den er
selve teleslyngens ”volumenkontrol” og
skal indstilles til det fastsatte niveau.

Kontrol af udstyret

I de løsninger, der er vist ovenfor, består et komplet anlæg af flere enheder, og
det kan give mange punkter, der skal kontrolleres. Det bør i hvert enkelt tilfælde
indgå i vurderingen af, om det er en praktisk løsning.
Begynd med de trådløse mikrofoner. Er batterierne OK? Er der lys i indikatorlamperne, når mikrofonerne tændes? Derefter: Er der lys i modtagernes display?
Kontrollér i givet fald, om de er tændt. Er der løse ledninger nogen steder? Sæt
evt. et tydeligt stykke tape på ledninger/stik, der ikke er i brug, eller fjern dem.
De fleste teleslyngeforstærkere på markedet har kontrollamper på forsiden
som en hjælp til fejlsøgning. Sådan foregår det på Univox PLS-X1:

Figur 57. Indikatorlamper og kontrolfunktioner på Univox PLS-X1.

1. Kontrollér først, at teleslyngeforstærkeren får strøm. Den grønne lampe ”On” til
højre viser, om forstærkeren får strøm.
2. Kontrollér, at de grønne indikatorlamper længst til venstre blinker i takt med tale.
Det viser, at teleslyngeforstærkeren modtager lydsignalet fra mikrofonen. Hvis ikke:
Kontrollér, at mikrofonsignalet er tilsluttet og indstillet korrekt.
3. Nogle af de 4 grønne indikatorlamper under ”Loop current”-indstillingen vil også
lyse i takt med tale. Det viser, at der sendes strøm ud i teleslyngen. Hvis ikke: Kontrollér, at teleslyngekablerne er tilsluttet på bagsiden. Kontrollér, at ”Loop current”indstillingen ikke er ændret.
4. Der kan tilsluttes en hovedtelefon til ”Monitor”-bøsningen på forsiden for at kontrollere den lydkvalitet, der sendes til teleslyngen.
5. Lampen mærket ”Clip” vil blinke enkelte gange ved kraftigt lydtryk, men hvis den
blinker ofte eller lyser konstant, er signalet for kraftigt, og lydkvaliteten bliver dårlig.
Kontrollér det, der er indstillet forkert.
Praktisk talt alle de teleslyngeforstærkere, der bruges til rumslynger, har indikatorlamper svarende til billedet herover og viser på en nem og enkel måde, om
tingene fungerer.
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Vurdering af løsningerne

De løsninger, der er skitseret på de foregående sider, dækker de mest almindelige behov: 2 mikrofoner, teleslynge og højttalere.

Fordele og ulemper ved eksemplerne ovenfor

Når en teleslyngeinstallation er færdig, bør man bare kunne tænde, hvorefter det
hele fungerer – alt er rigtigt indstillet og virker. Det er den ideelle situation, man
gerne vil opnå. Et enkelt anlæg som det, der er skitseret ovenfor, består af flere
enheder, og det er i sig selv en fejlkilde på grund af de kabler, der skal tilsluttes.
Samtidig er der en række justeringer og indstillinger, der ikke må røres ved.
Man ved erfaringsmæssigt, at når noget ikke fungerer, er der mange, som
prøver at finde fejlen der, hvor tingene er mest komplicerede, men fejlen er
som regel meget enkel, f.eks. behov for batteriskift i de trådløse mikrofoner eller
ophævelse af MUTE-funktionen på mikrofonerne. Derfor er det vigtigt at tage
hensyn til den menneskelige faktor.

Aflåseligt skab

En løsning er at placere alt fastmonteret udstyr i et aflåseligt skab af træ (et
metalskab kan dæmpe lyden fra de trådløse mikrofoner), så man undgår, at nogen ændrer indstillinger eller trækker kabler ud. Husk, at teleslyngeforstærkeren
udvikler varme, så der skal være ventilation i skabet.
En anden svaghed ved eksemplerne ovenfor er, at det er vanskeligt at finde
aktive højttalere, som er gode til at gengive tale ved at fremhæve frekvensområdet for tale. For at få god talelyd i rummet bør man vælge en separat forstærkerløsning med justering af bas, mellemtone og diskant, som tilsluttes almindelige passive højttalere.
Det gør anlægget endnu mere kompliceret.
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Placér udstyret, så lange signalkabler undgås

Med signalkabel menes kabler fra mikrofoner, PC og andre lydkilder med lydsignaler af lav styrke. Sådanne kabler kan blive forstyrret af teleslyngen, hvis de er
for lange eller af for dårlig kvalitet.
Derfor anbefales det at samle alt udstyr til teleslyngeanlægget på ét sted og
så tæt som muligt på det sted, hvor mikrofonen/PC’en placeres.
Hvis et kabel er alt for langt, må det ikke rulles sammen, for så danner det
en spole, der fungerer som modtager af teleslyngesignalet. Det er bedre at lade
det ligge ”hulter til bulter” i en krog. Det bedste er dog, at kablet har den rigtige
længde.
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Alt i én-løsninger
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Alt i én-løsninger

Et norsk firma, Vestfold Audio AS, har i flere år produceret et lydanlæg, der
som udgangspunkt blev udviklet til brug i klasseværelser til elever med nedsat
hørelse. Her var udfordringerne akkurat de samme – færrest mulige justeringer
og fejlkilder med henblik på at opnå bedst mulig driftssikkerhed. Det er på
grund af lydkvaliteten og den nemme betjening blevet en populær løsning også
uden for skoler. Det kan tilsluttes til en teleslyngeforstærker, men det vigtige er,
at anlægget kun har en tænd-/slukknap og en volumenkontrol til højttalerne og
intet andet.

Figur 58. Her ses hovedenhederne i
Audiolink-anlægget – fra venstre: basestation, trådløs mikrofon med hovedbøjlemikrofon, trådløs håndholdt mikrofon
og højttaler. Basestationen indeholder
trådløse modtagere og en forstærker til
højttalerne. Den mixer signalerne fra de
forskellige indgange og giver konstant
signalstyrke til teleslyngeforstærkeren.
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Lydfordelingsanlæg (sound field systems)

Audiolink blev udviklet som et lydfordelingsanlæg til brug i klasseværelser i
skoler, og i den forbindelse havde driftssikkerhed og minimal risiko for driftsforstyrrelser stor betydning. Det er det samme, man ønsker at opnå, når det drejer
sig om teleslyngeanlæg.
Basestationen har på forsiden en tænd-/slukknap og en volumenkontrol til
højttalerne. Der er ikke flere indstillingsmuligheder på enheden. På forsiden er
der en bøsning til tilslutning af f.eks. lyd fra en bærbar PC. Lydstyrken indstilles
på PC’en.
På bagsiden er der tilslutninger til en eller flere separate teleslyngeforstærkere, IR og FM-anlæg. Her er der også 2 ekstra linjeindgange.

Baseenheden, som er hjertet i hele anlægget, har plads til op til 4 trådløse,
udtagelige modtagere (kundens valg) til trådløse mikrofoner og forstærker til
højttalerne.
Hele anlægget er designet til at give bedst mulig tale – og gør det godt.
Højttalerne er konstrueret som søjlehøjttalere, sådan at flere højttalere er
placeret lige over hinanden, hvilket giver en rigtig god lyddækning i rummet.
Søjlehøjttalere har den egenskab, at de giver et ensartet lydtryk over et stort
område. De bruges derfor meget i sportsarenaer og lignende. Derfor er det
vigtigt, at højttalerne monteres lodret og ikke vandret.
Højttalernes dækningsareal med et Audiolink-anlæg som vist herover med 2
søjlehøjttalere vil være op til ca. 100 m2 (eller mere under gunstige lydforhold),
altså mere end de tidligere viste aktive højttalere, der ikke fordeler lyden på
samme måde. I større rum kan man evt. bruge flere højttalere.
Hermed er de fleste fejlkilder fra det forrige eksempel elimineret, og der er
opnået en noget nær optimal løsning med hensyn til driftssikkerhed.

Behov for højttalere

Der er som tidligere nævnt behov for højttalerløsninger til det stadig stigende
antal af høreapparatbrugere med åben prop-løsninger. Denne andel af høreapparatbrugerne ser ud til at stige for hvert år.
Derfor vil det være en god fremtidssikring at kombinere højttalere med en
teleslynge.
Hvis der er tale om højttalere, som i forbindelse med tale ikke har særlig
god lyd, kan det være en løsning at bruge en lille mixerpult som tidligere vist,
men kun koble den til højttalerne. Mixerpulten bør have mindst 3 tonekontroller – bas, mellemtone og diskant – for at kunne justere lydbilledet optimalt til
tale.
På billedet til venstre ses et udsnit af tonekontrollerne på en mixerpult. Her
ses det, at man kan indstille de lyseste diskantlyde (High), mellemtone (Mid) og
bas (Low) hver for sig. Der er desuden en knap til at fjerne de helt lave baslyde
(Low cut).
I forbindelse med tale virker det ofte godt at justere mellemlejet op og bassen ned – og måske samtidig bruge ”Low cut”-knappen til ekstra dæmpning af
de helt lave frekvenser.
Men husk, at mixerpulten ikke bør være koblet ind før teleslyngeforstærkeren, fordi denne skal have et fast signalniveau.
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Figur 59. Her ses en billig equalizer fra
Behringer. Equalizere er endnu mere
egnet til at justere lyden, så den bliver
bedst mulig til tale, men de fleste equalizere er tilpasset professionelt lydudstyr,
og det er ikke sikkert, det passer til
teleslyngeanlæggets signalniveauer.

Med en equalizer kan frekvensområdet tilpasses i endnu højere grad end med
tonekontrollerne, men det kan betyde endnu flere enheder og kabler, der skal
kobles sammen, og det giver flere fejlkilder. Det må vurderes i hvert enkelt
tilfælde.

Der findes meget udstyr, der umiddelbart kan virke som en god løsning, men
det kan godt betale sig at tale med nogen, der har erfaring med denne type
lydudstyr, for det bliver aldrig bedre end det svageste led. Især højttalere kan
være et svagt led, hvis ikke de vælges ud fra det, de skal bruges til.
Husk også, at hvis rummet er stort, er der også brug for en højttalerløsning
til normalthørende. En god højttalerløsning gør det ikke mindst nemmere for
den, der skal tale til en forsamling.

Bærbare teleslyngeanlæg

Figur 60. Når man taler om højttalere i
forsamlingslokaler, vil mange tænke på
PA-anlæg – store højttalerkabinetter
med store højttalerelementer til større
lokaler, men husk, at store højttalerelementer som regel gengiver bassen godt,
mens det kan være så som så med talekvaliteten. Til at forbedre taletydeligheden i forbindelse med en højttalerløsning
som vist her – med store højttalere – vil
en mixer med mulighed for indstilling af
bas, mellemtone og diskant være nyttig.
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Foreninger og organisationer vil ofte have brug for bærbare teleslyngeanlæg til
deres arrangementer. Her præsenteres 2 af de løsninger, som er på markedet.
De 2 teleslyngeløsninger, der er vist ovenfor, er forholdsvis ens. De leveres
begge i en kuffert med alt det nødvendige tilbehør og et kabel til at rulle ud og
lægge i rummet.
Univox model P-Loop 2.0 leveres med teleslyngeforstærker, 35+15 meter
teleslyngekabel og en Univox Listener til at teste teleslyngen. I kufferten er der
også plads til trådløse mikrofoner og modtagere, som kan vælges efter behov.
Foran i kufferten er der et tilslutningspanel med indgange og udgange samt
følsomhedsjusteringer til indgangene. Som tilbehør fås forskellige mikrofonløsninger, ladere og højttalere.

Audiolink-teleslyngekufferten er bygget op om en bærbar, aktiv Audiolinkhøjttaler med 1 eller 2 trådløse modtagere indbygget som standard. Længden
af teleslyngekablet afhænger af det ønskede dækningsareal og teleslyngeforstærkeren. Alle tilslutninger findes på bagsiden af den aktive højttaler, og der er kun
én justering: volumenkontrollen til højttalerne. Alle følsomhedsjusteringer er
allerede foretaget af producenten.
Man kan nemt snuble over et teleslyngekabel, der lægges på gulvet, så det
anbefales at medbringe en rulle tape til at fastgøre kablet enkelte steder og især,
hvor der færdes mange.

Figur 61 Her ses en teleslyngekuffert
fra Univox. Den indeholder en teleslyngeforstærker med tilslutnings- og
betjeningspanel i kufferten, en rulle
teleslyngekabel til at rulle ud og tape fast
til gulvet samt en trådløs mikrofon med
modtager.

Figur 62. Teleslyngekufferten fra Vestfold Audio er baseret på en bærbar
Audiolink-højttaler med indbyggede
modtagere til trådløse mikrofoner og en
teleslyngeforstærker med kabel på en
rulle.
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Skrankeslynge

Figur 63. Det gule område viser, hvor teleslyngeniveauet er korrekt i forbindelse
med en skrankeslynge, mens teleslyngen
kan høres i det røde område. Kilde:
Ampetronic

Pudeslynge

Figur 64. Her ses en tegning med forslag
til montering af skrankeslyngen. Selve
teleslyngeforstærkeren monteres skjult
bag skranken med svanehalsmikrofonen
i korrekt afstand til den, der taler. Der
er vist 2 forskellige placeringer af pudeslyngen. Kilde: Univox
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En skrankeslynge er beregnet til én til én-kommunikation ved skranker. Det
er som regel meget vigtigt at kunne forstå det, man taler om ved en skranke.
Derfor er det ekstra vigtigt, at der er en skrankeslynge til høreapparatbrugere,
når der er glas mellem skrankens inder- og yderside.
En skrankeslynge bør dække et lille område lige foran skranken. Men det er
ikke så nemt at opnå, for som tidligere nævnt har de fleste teleslynger et temmelig stort dækningsareal. Løsningen på dette problem er at gøre selve teleslyngen så lille som muligt.
Selve teleslyngen i en skrankeslynge er som regel 40 x 40 cm, og den relativt sikre afstand i forhold til uønsket aflytning er ca. 3 meter.
Flere leverandører har skrankeslynger i form af komplette pakkeløsninger,
der består af teleslyngeforstærker, pudeslynge, mikrofon og det nødvendige
tilslutningsudstyr.
Her vises en løsning fra Univox med en god monteringstegning, der kan
bruges som hjælp ved monteringen.
På tegningen er der vist 2 forskellige placeringer af pudeslyngen. Den øverste vil være tættest på høreapparatet, og teleslyngens styrke kan derfor dæmpes noget, hvilket reducerer overhøring til omgivelserne.
Selve pudeslyngen er en løsning,som gør det meget nemt at montere en
skrankeslynge. Den viste pudeslynge er en kunststofmåtte på ca. 40 x 40 cm
med et indsyet kabel langs kanten, som er selve teleslyngen. Det er en komplet
slynge, der er tilpasset til teleslyngeforstærkeren.
Pudeslyngen fastgøres vandret under bordpladen eller lodret foran på
skranken, men det mest almindelige er at lave et knæk på midten, så halvdelen
af puden er vandret, og resten er lodret (se tegningen på forrige side). Det
giver en god dækning i det ønskede område.
Pudeslyngen kan sættes fast med lim, søm, skruer
eller klammer, men pas på ikke at ramme kablerne
i puden. Man kan nemt mærke langs kanten, hvor
kablerne er. Kablet mellem pudeslyngen og teleslyngeforstærkeren er som regel temmelig langt,
men det må ikke afkortes, fordi det er tilpasset til
teleslyngeforstærkeren.

Certificering af skrankeslynger

Det er ikke almindeligt at certificere skrankeslynger, men det er som tidligere
nævnt et godt råd at anskaffe en enkel teleslyngetester.
I forbindelse med en skrankeslynge er det vigtigt, at svanehalsmikrofonen
peger imod den, der sidder bag skranken, og helst ikke er mere end 30 cm væk.
Gem aldrig mikrofonen bag computerskærmen eller andet.
Når en skrankeslynge er indstillet med korrekt signalstyrke, bør der ikke være
behov for at justere niveauet. Den mest almindelige fejl er, at mikrofonen flyttes
længere væk fra den, der sidder bag skranken – det påvirker signalet meget.

Nem montering

Det er meget nemt at montere en skrankeslynge, når man følger leverandørens
anvisninger. Derefter står den bare og fungerer. Det er ikke nødvendigt at slukke
og tænde den.

Figur 65. Univox DLS-50 er den teleslyngeforstærker, der indgår i skrankeslyngesættet..
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Bærbare teleslynger til receptioner, møder o.l.

Figur 66. Univox P-CTC er en bærbar
portabel teleslyngeløsning, som dækker
området ca. 1,2 meter foran enheden og
har indbygget genopladeligt batteri til 4
timers drift. På billedet er den vist med
en tilpasset hylde.
Mikrofonen sidder bag på enheden,
og det er i mange tilfælde ikke optimalt,
men man kan få en trykzonemikrofon,
som kan lægges på bordet for at opfange
lyden bedre.

Teleslynger til mindre mødelokaler er ikke så almindelige, men nogle producenter har løsninger til dette formål. Især kan en bærbar løsning, der nemt kan tages
med til det sted, hvor den skal bruges, være en god idé.
Det er vigtigt at huske, at der skal være kort afstand til mikrofonen for at få
en god lydkvalitet.
Trykzonemikrofoner er en speciel mikrofontype, der lægges på bordet og
opfanger lyden fra alle omkring bordet. Det vil for de fleste fungere godt, når
der sidder 4-6 personer omkring bordet. Er der flere, vil afstanden til mikrofonen medføre mere rumklang, som kan gøre det svært at opfatte, hvad der
bliver sagt.
Univox P-CTC er en bærbar teleslyngeløsning, som dækker dette behov.
Den tyske producent Humantechnik har et tilsvarende produkt.

Hvem kan planlægge og installere
et teleslyngeanlæg?

I de fleste lande er det kun autoriserede elinstallatører, der må installere stærkstrømsanlæg, men en teleslyngeinstallation er et svagstrømsanlæg, derfor må
alle montere det.
Der er således ikke noget krav om, at det skal være en autoriseret
elinstallatør, som udfører installationen, men det er en fordel, at den, der
skal installere anlægget, ved noget om teleslynger eller om tilslutning af lydudstyr.
Leverandører af teleslyngeforstærkere har stor erfaring og viden og kan
også rådgive og vejlede om valg af udstyr.

Professionel hjælp

Figur 67. Humantechnik model LA-90
er også en bærbar teleslyngeløsning
med indbygget genopladeligt batteri og
mikrofon.
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Som tidligere nævnt bør det være professionelle, der udfører større teleslyngeinstallationer, hvor der kræves faseslynge på grund af store rum (begge vægge er
længere end 10 meter). Det kan også være nødvendigt, hvor der skal etableres
specielle løsninger som f.eks. ”stopslynge” foran en scene eller lignende.
Leverandører af teleslyngeforstærkere har som regel en oversigt over, hvem
der har disse kompetencer i dit område. De kan også give den nødvendige
information og vejledning til dem, der selv ønsker at udføre hele eller dele af
installationen.

IR-anlæg – et alternativ til teleslynge?

Man hører sommetider, at IR-anlæg er lige så gode som teleslynger. Det kommer
som regel fra dem, der skal montere teleslynge i lokaler, hvor det er kompliceret,
og ikke fra høreapparatbrugere.
Man hører også, at man bare skal bruge et IR-anlæg i stedet for teleslynge,
hvis der er for meget elektromagnetisk støj i rummet. Men IR-modtageren er
tilsluttet en halsslynge – en teleslynge – til hver enkelt person, så støjproblemet
er der stadigvæk.
Med et IR-anlæg går signalet ikke direkte til høreapparatet som ved en teleslynge, og det forudsætter, at der er en modtager til hver enkelt bruger i bygningen, at modtagerne er opladet, og at der er nok af dem. Anskaffelsesprisen bliver
højere, og samtidig bliver der mere logistik og flere udgifter til at holde anlægget i
orden.
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Bilag
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Bilag 1:

En kort huskeliste med det, der skal
planlægges og tages hensyn til
1. Kontrollér det rum, hvor der planlægges installation af teleslynge – er der
elektromagnetisk baggrundsstøj? Kan den fjernes, eller skal der vælges et andet
rum?
a. Der kræves et testinstrument til denne kontrol, men en høreapparatbru
ger, som er vant til at bruge teleslynge, kan give et fingerpeg. Kontrollér i
hele rummet og med alt elektrisk udstyr i rummet tændt.
2. Er der monteret teleslynge i tilstødende rum – ved siden af, over eller under?
Hvis disse rum skal bruges samtidig, er man nødt til at overveje andre løsninger.
3. Har rummet i forvejen højttaleranlæg med mikrofoner? Kontrollér, at mikrofonerne er af elektret-/kondensatortypen og ikke dynamiske. Hvis mikrofonene
er dynamiske, er det så muligt at bruge elektret-/kondensatormikrofoner til
anlægget? Hvis ikke, skal dele af udstyret udskiftes.
a. Kontrollér, at der findes en linjeudgang (Line Out), som kan indstilles til
et fast niveau, hvis højttaleranlægget kan kobles til teleslyngeløsningen. Det
er vigtigt for at kunne bevare en korrekt indstillet teleslynge.
4. Rummets størrelse. Hvis rummets vægge er mere end 10 meter lange, skal
man overveje en faseslynge (bør monteres af professionelle) eller at lægge teleslynge i en del af rummet med et opslag, der viser, hvor der er teleslynge.
a. Teleslyngefeltet reduceres midt i rummet, hvis ovennævnte grænse over
skrides. Denne grænse kan være lavere, hvis der er tale om en betonbygning
med meget armeringsjern eller meget stål i bygningen.
5. Beregn rummets areal – længde x bredde. Hvis rummet har et areal på f.eks
90 m2, bør man ikke vælge en teleslyngeforstærker, der rækker op til 100 m2,
men lidt højere f.eks. til 150 eller 200 m2. Det er særlig vigtigt, hvis der i bygningen er meget armeringsjern eller stål, som dæmper teleslyngefeltet. Det kan
halvere dækningsarealet i forhold til det optimale.
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6. Er det muligt at lægge teleslyngen langs fodpanelerne i rummet? Alternativt
kan den lægges længere oppe på væggen evt. i et sænket loft, hvis der ikke er
for højt til loftet.
a. Med en lofthøjde på indtil 3 meter kan man indstille teleslyngeforstærke
ren til det korrekte niveau. Her er det vigtigt at have en teleslyngeforstærker,
som er noget overdimensioneret i forhold til rummets størrelse.
7. Kontakt et par leverandører efter at have gennemgået denne tjekliste for at
få tilbud på det udstyr, der skal bruges.
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Bilag 2:

Undersøg, hvad der findes på internettet

Internettet kan være en god informationskilde, men det er næppe hensigtsmæssigt at købe produkter til et teleslyngeanlæg i et andet land via internettet. Hvis
du vil søge på engelske hjemmesider, er det godt at vide, hvilke søgeord du skal
bruge:
Teleslynge kan på engelske hjemmesider findes med navne som ”audio
current loop”, ”induction loop”, ”hearing loop” og ”telecoil”, som er de mest
almindelige. ”Telecoil” er den amerikanske betegnelse for modtageren i høreapparatet.
Betegnelsen ”Assistive Listening” er en engelsk samlebetegnelse for en
række forskellige hjælpemidler til hørehæmmede.

Mikrofoner

Vil man søge efter mikrofoner, der egner sig til teleslyngeanlæg, kan det anbefales at bruge den engelske betegnelse ”condenser microphone for speech”
(kondensatormikrofon til tale). I forbindelse med trådløse løsninger kan ordet
”wireless” tilføjes.
Trådløse løsninger, man finder på internettet, kan bruge andre frekvenser
end dem, der er lovlige herhjemme. De internationale priser er som regel ikke
meget lavere end herhjemme. Husk også, at der kommer told, fragt, moms og
toldgebyr oveni, og det kan være så som så med garantien.

Mikrofonproducenter

Der er rigtig mange mikrofonproducenter at vælge imellem, men ikke alle har et
lige godt udvalg af mikrofoner, der er velegnede til tale.
AKG (www.akg.com) og Sennheiser (www.sennheiser.com) er blandt de
største her i Europa, men der er mange andre som f.eks. Audio Technica, Audix,
Beyerdynamic, ElectroVoice, Shure, Toa med flere.
Her er et søgetip til internettet: ”microphone house of worship”. Det er
mikrofonløsninger til kirker og lignende. Husk, at det i nogle lande (f.eks i USA)
ikke er almindeligt at have teleslynge i kirker, og det sker, at de foreslår dynamiske mikrofoner.
I mange mikrofonspecifikationer står der ”cardioid”. Se figur 35, som viser
karakteristikken for en cardioidmikrofon (mikrofon med nyrekarakteristik).
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Bilag 3:

Tilbud på udstyr

I Danmark bør nævnes fire landsdækkende leverandører af teleslyngeanlæg:
Sicom, www.Sicom.dk som leverer løsninger baseret på Ampetronic forstærkere
Scantone, http://www.scantone.dk/lydanlaeg/teleslynge-hoejttaleranlaeg
Phonic Ear, nu Oticon Lydsystemer: http://www.oticon.dk/solutions
Tonax, tidligere Calundan høreteknik, http://tonax.dk
Dertil kommer en større mængde mere lokale leverandører/producenter som
fx Newcord, Sound-Tec, Zenitel, Simplecare, GH-service, og mange flere.
Størstedelen af leverandørerne har stor viden og erfaring med teleslyngeløsninger. Spørg dem til råds om løsninger og priser. Alle leverandører har også
trådløse mikrofonløsninger.

Få et tilbud på en løsning

Lav først en oversigt over behovet – teleslyngetype, rumstørrelse, mikrofontyper. Vil man selv montere eller få professionelle til at gøre det?
Få altid tilbud og løsningsforslag fra mere end én leverandør. Overvej i forbindelse med mere komplicerede installationer, om der er behov for referencer
fra den, der skal installere udstyret.

Certificering

Hvis man overlader installationen til et firma, som påtager sig hele arbejdet, bør
certificering være en del af installationen og inkluderet i prisen.
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Bilag 4:
Certificering af
teleslyngeanlæg
På de næste 2 sider ses et forslag til et
certificeringsskema fra Univox.
Dette skema tager udgangspunkt i
brugen af Univox FSM 2.0 som måleinstrument og viser, hvordan målingerne udføres med plads til at skrive de
målte værdier.
Et rigtig godt eksempel.
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Bilag 5:

Om kabler, sammenkoblinger og
signaltilpasning i forbindelse med tilslutning
af et teleslyngeanlæg

Der er mange forskellige måder at sammenkoble et teleslyngeanlæg på, men
det er en god regel at holde sig til standardkabler i stedet for at fremstille sine
egne kabler.

XLR- og jackstik

Til professionelt lydudstyr bruger man som regel 2 typer stik: XLR og 6,3 mm
jack. Billedet viser et færdigt kabel med jackstik i den ene ende og XLR-stik
(han) i den anden. Sådan et kabel passer til
eksemplerne med trådløse mikrofoner.
Bag på teleslyngeforstærkere er der som regel
en XLR-bøsning (hun). Det viste kabel kan
tilsluttes til en ubalanceret udgang (da den har
et 2-polet jackstik), og som vist nedenfor kan
XLR-stikket bruges til både balancerede og
ubalancerede udgange ved at ændre forbindelserne inde i stikket (i et af stikkene). Se
illustrationen her. (Illustration: Univox)

Kabel med 2 XLR-stik

Man bruger som regel et kabel med XLR-stik i begge ender til balancerede
signaler. Et signal, der overføres til en balanceret indgang, vil have bedre støjimmunitet, og det kan være vigtigt i forbindelse med teleslyngeanlæg, som i sig selv
kan skabe støj, hvis kablet er dårligt afskærmet, eller hvis der bruges lange kabler.

Undgå lange kabler

Hvis man har et langt signalkabel med linjesignal eller mikrofonsignal, som ligger
i et rum med teleslynge, kan der opstå støj, fordi teleslyngen påvirker signalkablet. Man undgår bedst lange signalkabler ved at montere alt, hvad der har med
teleslyngen at gøre, på ét sted, så signalkablerne bliver forholdsvis korte.
Eksempel: Det er en meget dårlig løsning at montere teleslyngeforstærkeren bagest i rummet og have et mikrofonkabel liggende på gulvet til den anden
ende af rummet. Det vil sandsynligvis give problemer.
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Kabelkvalitet

Ud over at undgå lange kabler er det vigtigt, at alle signalkabler er afskærmede.
Et tyndt, afskærmet kabel vil normalt være dårligere med hensyn til støj end et
tykkere kabel, så vælg helst kabler af god kvalitet.

Phonotilslutning

Phono er en anden standard, der bruges forholdsvis sjældent i forbindelse med
professionelt udstyr, men er meget brugt til stereoudstyr, TV-apparater m.m.
Billedet viser et standardkabel med phonostik (sort og rød) i den ene ende
og minijackstik (sort, nederst) i den anden ende.
Det er et almindeligt brugt kabel til at tilslutte en bærbar PC til teleslyngeforstærkeren.
Man ved, at disse stik kan have meget lavere signalniveau end XLR-stik.
Derfor anbefales det, at man ikke selv laver specialkabler med XLR/jack i den
ene ende og phono i den anden, medmindre man har erfaring med det.
Standardfarvekodning for audiosignaler er rød og hvid til hhv. højre og
venstre kanal, gul er til videosignaler, orange er til digitale signaler osv.

Signalniveau

Professionelt udstyr med jackstik og XLR-stik har som regel et linjesignal på 0
dB (0,775 V), som er en standard.
XLR-stik benyttes også til mikrofoner, men så løber der et langt svagere
signal i kablet. En teleslyngeforstærker skal muligvis indstilles til ”Line sensitivity”
til brug med linjesignal eller ”Microphone sensitivity” til brug med mikrofon.
I forbindelse med XLR-tilslutning støder man på begrebet fantomspænding
(Phantom Power). En del mikrofoner skal have en driftsspænding for at fungere,
og denne spænding sendes via signalkablet.
Man støder i forbindelse med mange teleslyngeforstærkere på denne betegnelse. Fantomspændingen skal være afbrudt, hvis der bruges linjesignal, men
slået til, hvis mikrofonen kræver det.
De mikrofoner, der skal bruge fantomspænding, er som regel kondensator- og elektretmikrofoner. Mange mikrofoner til professionel brug har en lille
indbygget linjeforstærker for at undgå støjproblemer ved lange kabler, og de skal
bruge fantomspænding.
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Bilag 6:

Tilslutninger og signaltilpasning på Univox PLS X1

Univox PLS X1 er brugt i flere eksempler ovenfor, fordi den er ret typisk med
hensyn til, hvilke indstillinger der findes på teleslyngeforstærkere. På bagsiden af
PLS X1 ses øverst til venstre en klemrække med skruer til teleslyngekablet.

Lige nedenunder er der en grøn skrueterminal til monitorhøjttaler og eksterne
kontrollamper (ikke almindeligt på teleslyngeforstærkere).
Til højre herfor er der linjeudgang og linjeindgang uden følsomhedsjustering.
Disse er normalt beregnet til sammenkobling af flere teleslyngeforstærkere.

Korrekt indstilling af indgang 1

Som det ses på billedet af indgang 1, har den 4 DIP-switche til korrekt indstilling
af signaltype og -niveau. Brug en lille skruetrækker til at indstille DIP-switchene
(op eller ned).
Flat/Speech er DIP-switchen længst til venstre. Den justerer frekvensgangen og
bør stå på ”Flat” – dvs. DIP-switchen skal ned – hvis denne indgang skal bruges
til musik. Hvis indgangen bruges til tale, anbefales det at sætte den på ”Speech”
– dvs. DIP-switchen skal op.
Line / Mic er de 2 næste DIP-switche. De definerer, om det er en mikrofon,
der skal tilsluttes, eller om det er et linjesignal som f.eks. fra en modtager til
trådløse mikrofoner. Begge DIP-switche skal stå i samme stilling – op til ”Mic”
(mikrofon) eller ned til linjesignal.
Phantom / OFF er næste indstillingsmulighed. Hvis en mikrofon, der skal bruge
9-12 V driftsspænding fra forstærkeren (elektret- og kondensatormikrofoner),
skal tilsluttes, skal denne DIP-switch sættes på Phantom – dvs. DIP-switchen skal
ned. Ellers skal den altid stå på ”OFF” – dvs. DIP-switchen skal op. Kontrollér
specifikationerne for den mikrofon, der skal bruges.
BEMÆRK! Mikrofoner, som skal bruge højere fantomspænding, kræver
ekstra forforstærker.
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Korrekt indstilling af indgang 2

Som det ses på billedet af indgang 2, har den 4 DIP-switche til korrekt indstilling
af signaltype og -niveau, men er forskellig fra indgang 1.
Flat/Speech er DIP-switchen længst til venstre. Den justerer frekvensgangen og
bør stå på ”Flat” – dvs. DIP-switchen skal ned – hvis denne indgang skal bruges
til musik. Hvis indgangen bruges til tale, anbefales det at sætte den på ”Speech”
– dvs. DIP-switchen skal op.
50-100 V / OFF er de 2 næste DIP-switche. Begge DIP-switche skal stå i
samme stilling, og i stillingen op er denne indgang en standardlinjeindgang. Hvis
begge DIP-switche vippes ned, kan der tilsluttes et linjesignal på indtil 100 V.
(100 V-linje bruger man som regel i større lokaler med mange indbyggede højttalere i loftet).
Override / OFF er næste indstillingsmulighed. Hvis det signal, der tilsluttes til
denne indgang, formidler sikkerhedsmeldinger som f.eks. brandalarm, kan denne
indgang indstilles til ”Override” for at tilsidesætte andre signaler (prioritet). Hvis
indgangen skal fungere normalt, skal DIP-switchen vippes op. Hvis den skal
tilsidesætte andre signaler, vippes DIP-switchen ned.
Læs altid installationsvejledningen til den teleslyngeforstærker, du bruger, for at
få yderligere oplysninger om indstillinger og signalniveauer.
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Bilag 7:

Kompensering for meget metal i rummet

Univox PLS X1 har tidligere været brugt i flere eksempler, og her vises, hvilke
muligheder der er for at kompensere for meget metal i loft, gulv og vægge.
Armering, ventilationsanlæg og andre metalgenstande vil dæmpe teleslyngefeltet – mest for de højeste frekvenser. Og det er disse frekvenser, der er meget
vigtige for god taleopfattelse. Til at kompensere for dette har Univox PLS-X1
en ”Parametric MLC” (MLC står for Metal Loss Correction).

Efter certificeringsmåling kan det vise sig, at der er behov for korrektion af
frekvensgangen. Ved at dreje ”Parametric MLC” med uret med en lille skruetrækker øges korrektionen, først med omskifteren i stilling 2 k (nederste kurve
i diagrammet).
Hvis det ikke er nok, må man prøve næste frekvensområde – 1 k og videre
nedad, indtil frekvensgangen opfylder kravene.

Dette er justeringer, som efter certificering ikke må røres.

På andre teleslyngeforstærkere kan denne funktion have lidt andre navne og
foretages på forskellige måder, ofte bare med en enkelt justering.
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