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SV104A Személyi zajdózismérő
Jellemzők

A zajdózismérő a ANSI S1.25 ésd IEC
61252
szabványoknak
megfelelő
zajdózismérésre és a IEC 61672
szabványnak megfelelő 2. pontossági
osztályú zajszintmérésre szolgál.
A dózismérő alkalmas a ISO 9612,
OSHA, MSHA és ACGIH szabvány
szerinti zajdózismérésre.

A színes OLED grafikus kijelző a magas
kontrasztjának köszönhetően nappali
fénynél vagy alacsony megvilágításnál is
jó láthatóságot biztosít.
A 2.0 USB interfész gyors adatletöltést
tesz lehetővé és hazsnálható az
akkumulátor töltésére is.

A
SV104A
TELJESKÖRŰEN
BEÁLLÍTHATÓ a Supervisor szoftverrel.
Beállítható és menthető a műszer
memóriájába, mint setup fájl az impulzus
váltási arány, az időállandó, a mérési idő,
az indítás, leállítás és a szünet.
Az Leq, Max, Min and Peak eredmények
IDŐTÖRTÉNÉS
FELVÉTELE
két
egyidejű logger lépéssel történik a
műszer 8 GB-os memóriájába. Minden
dózimetriai eredmény, úgymint DOSE,
TWA, Lav szintén letárolódik.

A MEMS MIKROFON ellenáll a mechanikai
behatásoknak és a véletlen leeséseknek.
Továbbá évek múltán is biztosítja a mérési
paraméterek kiváló stabilitását.

Az AUTOMATA-KALIBRÁLÁS funkció
érzékeli a kalibráló jelet és automatikusan
elindítja a kalibrálást, lementi a kalibrálási
adatokat a mérési fájllal együtt, egyaránt a
mérés előtt és után.

A HANGJEGYZET a mérés előtti vagy
utáni használata megkönnyíti az adatfájlok
beazonosítását.

A beépített háromtengelyes REZGÉS SZENZOR érzékeli a mechanikai hatásokat és
rezgéseket, amelyek hatással lehetnek a mérési eredményre és időben jelzést küld, amikor a dolgozó nem használhatja a mérőeszközt.

A nagyhatósugarú BLUETOOTH
interfész lehetővé teszi az Assistant
applikáció használatával az aktuális
mérési eredmények megtekintését
okos telefonnal vagy táblagéppel. Az
okos telefon zajszint túllépés esetén
riaszt.

A műszerről
Az SV104A egy új változata a forradalmian új SV104
személyi zajdózismérőnek, az első MEM mikrofonos
eszköz a piacon, amely ellenáll a mechanikai
rázásoknak, ütödéseknek és leeséseknek. Minden a
mérésre hatással lévő rezgést érzékel a beépített triaxális
rezgésérzékelő és azt jelzi az időtörténés eredményén,
megkönnyítve azok elkülönítését a zajdózistól. Továbbá
a gyorsulás érzékelő érzékeli, amikor a dolgozó nem
dolgozik és azt megjelöli az időtérténés eredményén..
Az SV104A-t a zajdózismérések megkönnyítésére
terveztük. Először a hangkommentálás szükségtelenné
teszi más jelölések használatát az eredmények
elkülönítéséhez. Másodszor, az egy átfogási tartomány 55
dB - 140 dB között lehetővé teszi a merest bármilyen
munkakörnyezetben.

De leginkább az automatikus kalibráció könnyíti meg a,
SV104A használatát. Amikor a SV104A érzékeli a
kalibráló jelet, automatikusan kalibrál és a kalibrálási
adatokat lementi a mérési fájllal együtt egyaránt a mérés
előtt és után. A SV104A megkülönböztető jellemzője az
OLED színes kijelző, amely megkönnyíti a leolvasást,
mind napfényben, mind sötétben.
A felhasználó barát interfész nagyon megkönnyíti a
műszer beállítását és használatát. A felhasználó a
“Supervisor” szotver segítségével választhat több műszer
bállításból. Minden mérési eredmény a hatalmas mérési
kapacitású 8 GB-os memóriába tárolódik le.

Mit tartalmaz?
Az SV104A alapkészlet magában foglalja a SV27A rázásnak ellenálló MEMS mikrofont,
szélvédőszivacsot acélmenetes rögzítővel és USB kábelt a számítógéppel történő kapcsolathoz. A
műszernek beépített 8 GB-os memóriája és nagy hatósugarú Bluetooth interfésze van az Assistant
alkalmazással való kommunikációhoz. Minden SV104A gyári kalibrációs bizonylattal és a 36
HÓNAPOS GARANCIA KÁRTYÁVAL rendelkezik, ami kiterjed a mikrofonra is. Az alapkészlet szintén
magában foglalja a Supervisor adatletöltő és kezelő szoftvert és az Assistant applikáció licenszét.is.

Szoftver
e
A SUPERVISOR SZOFTVER egy teljes értékű eszköz, amellyel lehetséges a foglalkozási zajszint
expozició meghatározása a zajszintből a TWA és DOSE szabványok alapján, úgymint OSHA, ACGIH,
MSHA, NHO-01 vagy NR-15. A SV104A-ból származó adatfájlok alapján kiszámítható az összes
mérési eredmény és bizonytalansági tényező az ISO 9612-ban foglalt három stratégia alapján, feladat
alapú, munkahely alapú és egész napos.

Az SV104A Bluetooth interfész az ASSISTANT APPLIKÁCIÓnkkal lehetővé teszi az aktuális
eredmények megtekintését okostelefonnal vagy táblagéppel. Az okos telefonos alkalmazás risztó jelet
ad, amikor a beállított zajszint határt túllépik.

Opcionális funkciók

Az 1/1 és 1/3 OKTÁVSÁVOS VALÓSIDEJŰ ANALÍZIS lehetővé teszi a pontos és megfelelő
hallásvédő kiválasztását. Amikor mint spektogram van megjelenítve, az oktávsávos analízis
használható az időtörténésben a zajforrás gyors ellenőrzését. Ez a funkció az aktiváló kód
megvásárlásával bármikor bekapcsolható.

A ZAJESEMÉNY FELVÉTEL opció dolgozik a mérés ideje alatt és azzal egyidejűleg tárolja le az
időtörténésbe. és az visszajátszható a PC szoftver segítségével. A beállítások, a kioldás és a
felvételi idő szabályozható. Ez a funkció az aktiváló kód megvásárlásával bármikor bekapcsolható.

Opcionális tartozékok

SA147
Víz és ütésálló
táska

SA54
USB töltő

SA 122A Tartalék
szélvédőszivacs

SV34A 2. oszt.
akusztikai
kalibrátor

SA156
5 dóziméteres
USB Hub

Technikai adatok
SV 104A Zajdózismérő
Szabványok
Súlyozó szűrők
Idő állandók
Impulzus váltási arányok
Mérési eredmények

IEC 61252 ed1.1 (2002); ANSI S1.25-1991 (R2007); Class 2 IEC 61672-1 ed2.0 (2013);
A, C és Z
Slow, Fast,
2, 3, 4, 5, 6
Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin (MIN),
ahol x – súlyozó szűrő A/ C/ Z; y - időállandó Fast/ Slow/ Impulse
Lc-a, DOSE, DOSE_8h, PrDOSE, LAV, LAE (SEL), LAE8 (SEL8), PLAE, (PSEL), E, E_8h, LEPd, PTC (PEAK COUNTER),
PTP (PEAK THRESHOLD %), ULT (UPPER LIMIT TIME), TWA, PrTWA, LN (LEQ STATISTICS),
Mérési idő, OVL (túlcsordulási idő %), Állás idő
Mérési profil
3 egymástól független beállítható szűrő (x) és időállandó (y)
Mkrofon
SV 27A MEMS mikrofone, 1/2" foglalat
Lineáris működési tartomány 52 dBA RMS ÷ 140.1 dBA Peak (azIEC 61672-nek megfelelően)
Teljes dinamikus átfogás
42 dBA RMS ÷ 140.1 dBA Peak (általában az alapzaj maximum szintjéből)
Dinamikus átfogás
98 dB
Frekvencia tartomány
20 Hz ÷ 10 kHz
Adat logger
A mérési idő összegzett eredményei
a Leq/Max/Min/Peak és oktávsáv spektrum tárolása 1 mp létékkel
Hangjegyzet
Igény szerint hangjegyzet felvétel a mérés előtt és után, mérési fájlhoz hozzáadva
Hang felvétel (opcionálisl)
Zajesemény felvétel, kildásos és folyamatos üzemmódban, 12 vagy 24 kHz mintázási ráta, WAV formátum
1/1 oktávsáv (opcionálisl)
Valós idejű 1/1 oktávsáv szűrő, 1. pontossági osztály IEC 61260; 9 szűrő 31.5 Hz és 8 kHz közötti frekvencia középértékkel
1/3 oktávsáv1 (opcionális)
Valós idejű 1/3 oktávsáv szűrő, 1. pontossági osztály IEC 61260; 28 szűrő 2 Hz és 10 kHz közötti frekvencia középértékkel

Általános információk
Kijelző
Behatolás elleni védelem

színes OLED 128 x 64 pixels
IP 65

Memória
Interfész
Billentyűzet
Tápforrás

8 GB
USB 2.0 client, elektronikus kapcsolat (új típusú dokkoló állomás kompatibilis, nagy hatótávú Bluetooth®, 4.0 Smart
3 nyomógomb
Li-Ion tölthető elem
üzemidő > 60 óra, 2 USB interfész 500 mA HUB
Hőmérséklet -10 oC és 50 oC között
Páratartalom 90 % feletti relative páratartalom, nem lecsapodott
88 x 49.5 x 19.2 mm
121 grams

Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg

ISO 9612 t ask-b munkahelyi
egész napos

WA és
TWA
andDOSE
D OSEaz OSHA,
ACGIH,MSHA megfelelően

Hearing
Proértékelés
tect
az ISO
eFülvédő
in
4869-2-nek megfelelően

1Funkció egyidejűleg a dózismérő üzemmóddal
2A beállítások és a környezeti tényezők függvényében

A folyamatos termékfejlesztés és innováció a gyártó célja. Ezért az fenntartja a jogot az előzetes bejelentés nélküli műszaki változtatásokra.
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