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ÖKA SÄKERHETEN
MED INDUSTRIGRADERADE 
KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR 
FRÅN SENA

Bluetooth och mesh 
utrustade headsets 

och kommunikations- 
lösningar som erbjuder 

enkel användning, säker 
handsfree 

kommunikation, 
pålitlighet och 

effektivitet för en 
mängd arbetsmiljöer, 

både industriella
och utomhus 

Oavsett vad arbetsmiljön är, 
organisationer tittar mer och mer på produkterna från Sena 
Technologies, Inc. för att adressera deras peer-to-peer och team 
kommunikationer vid tillverkning, bygg, utomhusunderhåll och annat. 
Sena’s lösningar är komfortabla, enkla att sätta igång och använda, 
och erbjuder säkra anslutningar, säker användning, bättre samverkan 
och större effektivitet, oavsett bullernivåer eller allmänna driften på 
arbetsplatsen.  

LÅT SENA HJÄLPA DIN ARBETSGRUPP 
ARBETA SÄKRARE OCH SMARTARE

Kommunikation i dagens industriarbetsplatser eller arbetsplatser utomhus har alltid 
hämmats av buller, avstånd mellan arbetare och begränsningar i traditionell 
kommunikationsteknologi. Men, nu finns något ännu viktigare - säkerhet. Tvåvägsradio 
och walkie talkie kommunikationsenheter är begränsade i dagens dynamiska 
arbetsplatser där team behöver samarbeta nära varandra och effektivt på ett 
handsfree och obundet sätt. Och, olyckligtvis, nya regler för sociala distanseringar på 
arbetsplatsen lägger till ännu mer till utmaningen, speciellt ur ett säkerhetsperspektiv.

Idag behövs kommunikationslösningar som är designade för alla typer av arbetsmiljöer 
med små eller stora arbetsgrupper som arbetar i bullriga eller lugna miljöer.  Sena 
erbjuder de senaste kommunikationslösningarna med Bluetooth intercom teknologi 
som ger mer flexibilitet för små gruppkommunikatioer eller Mesh nätverksteknologi för 
större krävande arbetsgrupper med längre avstånd.  

Enkel att starta upp och enkel att använda, Sena’s industriella lösningar kan konfigureras 
för att erbjuda rätt lösning för den aktuella uppgiften i grupper med valfritt antal arbetare 
och samtidigt ge bättre säkerhet för arbetarna.
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SMÅ ELLER STORA, HÅRDA ELLER FLEXIBLA 
ARBETSMILJÖER – SENA HAR RÄTT LÖSNING

Genom att använda Bluetooth Intercom lösningar för små grupper 
och Mesh Intercom lösningar för stora grupper, kan Sena 
konfigurera en anpassad lösning för att möta dina behov.  
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Oavsett kommunikationsbehov i olika arbetsmiljöer, vare sig mindre 
krävande allmänna industriella miljöer eller bullriga, mer tuffa och 
krävande arbetsplatser utomhus, kan Sena konfigurera industriella 
kommunikationslösningar för användning i dessa olika situationer.

Allmänn arbetsplats  
Oavsett om det är små eller 
stora grupper, Sena designar 

lösningar för 
arbetsplatsmiljöer där buller, 
svåra miljöförhållanden och 

avstånd mellan arbetare inte 
är en viktig faktor.

Bullrig arbetsplats  
Yttre buller på arbetsplatsen 

kan hämma 
kommunikationen, sänka 
arbetarnas prestanda och 

äventyra deras hörsel. Sena's 
lösningar adresserar de mest 

krävande miljöerna.

Oavsett storleken på arbetsgrupper eller miljö erbjuder Sena avancerade 
lösningar uteslutande utformade för användning i dessa typer av miljöer.

SENA HAR
LÖSNINGEN

I ALLMÄNNA ARBETSMILJÖER 
ELLER VID MER KRÄVANDE 
ARBETSPLATSARBETE



SenaIndustrial.com

SENA’S INDUSTRIELLA PRODUKTLINJE

Senas industriella produktlinjer är utformade för att stödja små 
kommunikationsgrupper med Bluetooth intercom teknik eller större grupper 
som använder Mesh intercom teknik. Med Sena’s Bluetooth-to-Mesh adaptrar, 
non-Mesh, kan Bluetooth headseten bli en del av ett Mesh arbetsplatsnätverk 
utan att behöva byta ut ditt lager av kommunikationsheadset.

Bluetooth Intercom för små kommunikationsgrupper

Headset Headset med kåpor

Headset med kåpor

Bluetooth Radio Adapter

Mesh Intercom Adapter för hörlurar eller öronsnäckor

Expand Boom Tufftalk

Tufftalk Lite

Tufftalk M
MeshPort  
Blue

MeshPort  
Red

MeshPort 
Black

SR10

SPH10

Mesh Intercom för stora kommunikationsgrupper
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MeshPort Blue MeshPort Red MeshPort Black

Kommunikationsmetod Mesh Intercom 
Bluetooth (HFP)

Mesh Intercom 
Bluetooth (HFP Gateway)

Mesh Intercom 
Bluetooth (HFP)

Anslutande enhet
Standard Bluetooth 

headset
Mobiltelefon
Surfplatta, PC

Sena Bluetooth 
headset

Taltid (tim) 13 13 13

Bluetooth avstånd 10m 10m 10m

Mesh Intercom avstånd(max)* 800m 800m 800m

*I öppen terräng

Bluetooth-to-Mesh Intercom Adaptrar

Tufftalk M Tufftalk Tufftalk 
Lite SPH10 EXPAND

Kommunikationsmetod Mesh
Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth

Max. antal 
av Intercom 
användare

Bluetooth 4 4 4 4 4

Mesh i princip 
obegränsat N/A N/A N/A N/A

Buller 
reducering 

Bygel 26 dB 24 dB 21 dB N/A N/A

Hjälm 24 dB 22 dB 20 dB N/A N/A

Taltid
(tim)

Bluetooth 13 15 13 10 10

Mesh 8 N/A N/A N/A N/A

Intercom 
avstånd 

(max)*

Bluetooth 400m 1400m 800m 900m 900m

Mesh 1100m* N/A N/A N/A N/A

* I öppen terräng

Heavy Duty
med hörselskydd

Standard utan 
hörselskydd

Produktjämförelse

Senas produktserie erbjuder optimal prestanda, oavsett om det är för tuff användning 
där säkerhet och buller är ett problem eller för lättare användning där arbetarnas 
flexibilitet är viktigt. 

ETT KOMPLETT SERIE AV 
PRODUKTER MED HÖG PRESTANDA
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APPLICATION GUIDE
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SENA’S LÖSNINGAR ÄR IDEALISKA  
FÖR EN MÄNGD OLIKA INDUSTRIER

Tillverkning
Fordon, 

mat & dryck, 
medicinska 

enheter eller 
läkemedel

Bygg  
Bostäder, företag, 
infrastruktur eller 
materialhantering

Utomhus 
Underhåll 
Arborister, 

markarbeten,  
eller 

anläggning

Distribution & 
Lager  

Leveranskedjor, 
lagerhantering, 

fleet management, 
detaljhandel

SENA LÖSNINGAR ADRESSERAR  
VERKLIGA INDUSTRIBEHOV

• Tillverkningsindustrin använder Sena lösningar för anställdas säkerhet under 
produktionen, för fjärrutbildning och för bättre kommunikation med deras 
säkerhetsteam på deras fabriker

• Sena kommunikationsteknologi används på byggarbetsplatser där arbetare kan 
kommunicera handsfree person till person eller i team

• Ett annat exempel är kärnkraftverk där bygg och underhållsteam är utrustade med  
Sena lösningar för bättre kommunikation när de arbetar djupt inne i kärnreaktorer


