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Qt Quiet Technology™ från Cambridge Sound 
Management är en ny generation ljudmaskeringstek-
nologi. Oasis Qt™, som baseras på den nya teknologin, 
är ett effektivt och prisvärt system för direktverkande 
ljudmaskering. Det svaga ljudet, som kan liknas vid 
vindens sus, maskerar effektivt det mänskliga talet, 
förbättrar ljudmiljön på arbetsplatsen, ökar arbetsron, 
trivseln – och minskar risken att samtal uppfattas av 
obehöriga. 

Oasis Qt™ är också förberett för sändning av musik 
samt sök- och meddelandefunktion.

Från kontor till skolor och sjukhus
Oasis Qt™ är ett så kallat plug & play-system som läm-
par sig för alla typer av lokaler från tio kvadratmeter 
upp till obegränsad storlek. Exempel på 
miljöer är kontor, call centers, skolor, 
receptioner, banker, apotek, vårdcen-
traler och sjukhus. 

Oasis Qt™ högtalare monteras i 
undertak och kontrollenheten styrs 
via fjärrkontroll. 

Oasis Qt™ förbättrar 
ljudmiljön på jobbet

I många kontorslandskap är kollegornas prat den mest störande 

ljudkällan. Undersökningar visar att detta också är stressande och påverkar 

produktiviteten och trivseln negativt. Därför har många företag planer på att 

förbättra ljudmiljön. 

Oasis Qt™ är ett effektivt och prisvärt ljudmaskeringssystem som minskar 

hörbarheten av mänskliga röster. Därmed minskar också risken för att 

sekretessbelagda eller privata samtal uppfattas av utomstående. Ökad trivsel, 

minskad stress och ökad produktivitet följer med på köpet.

Oasis Qt™
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Standardkomponenter

Ñ Oasis Qt™ Emitter Kit. Fyra högtalare med   
 tillhörande CAT 3-kabel.

Ñ Oasis Qt™- 30. Kontrollenhet som hanterar upp   
 till 30 högtalare, fjärrkontroll och strömadapter.

Ñ Oasis Qt™- 300. Kontrollenhet som hanterar upp  
 till 300 högtalare, fjärrkontroll och strömadapter.

Kontrollenhet

Ñ Via kontrollenheten kan systemet ställas in på två  
 olika grundinställningar. Inom varje inställning   
 finns fyra volymnivåer.

Ñ Totalt finns 8 volymnivåer, från 36 till 57 dBA.

Ñ Systemet ger ett 4-kanals maskeringsljud.

Ñ Varje kanal ger upp till 0,5W (SPS 30) eller 5W   
 (SPS 300).

Ñ Förberedd för inkoppling av sök- och med- 
 delandefunktion eller bakgrundsmusik.

Högtalare
I standardutförande är högtalarna vita, men kan även 
beställas i andra färger.

Högtalarna väljer automatiskt mellan de olika ka-
nalerna för att undvika akustiska interferenser (stör-
ningar).

Strömförsörjning och strömförbrukning
Strömförsörjningen sker via en 2 V adapter, inkl. 2 me-
ter kabel. Strömförbrukningen per högtalare är 0,05 W.

Installation och koppling

Ñ Högtalarna är gjorda som plug & play med   
 färdiga kontakter och seriekopplas med van-  
 liga CAT 3-kablar.

Ñ Förlängningskablar kan lätt tillverkas på plats.

Ñ Högtalarna passar alla typer av tak och taktjocklek  
 från 0,5 mm upp till 45 mm.

Ñ Avståndet mellan högtalarna bestäms av takhöjden  
 (se installationsanvisningar).

Produktvarianter
Förutom högtalare som fästs i undertaket, finns även 
högtalare för infästning på vägg eller andra vertikala 
ytor. 

Utbyggnadsmöjlighter 
och konfiguration
Oasis Qt™ ger möjlighet att bygga enskilda zoner 
från 5 kvadratmeter upp till 2 800 kvadratmeter eller 
flerzons-anläggningar där man önskar hög flexibilitet. 
Varje zon kan enkelt och när som helst byggas ut upp 
till den maximala storleken på kontrollenheten.

Det krävs ingen särskild behörighet för att instal-
lera systemet.

Oasis Qt™ är ett effektivt, 

prisvärt och lättinstallerat 

ljudmaskeringssystem för lokaler 

från tio kvadratmeter upp till 

obegränsad storlek. För mindre 

utrymmen finns Sonet QT™. 

Oasis Qt™ och Sonet QT™ 

marknadsförs och säljs i Norden 

av Itaab Trading AB. 
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Högtalarna installeras i undertaket i ett rutmönster.


