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SV104IS Szikramentes zajdózismérő

Jellemzők

Az SV104IS egy SZIKRAMENTES
ATEX irányelveknek és az IECEx
tanúsítási rendszernek megfelelő
személyi zajdózismérő.

A zajdózismérő a ANSI S1.25 és az IEC
61252 szabványoknak megfelelő
zajdózismérésre és a IEC 61672
szabványnak megfelelő 2. pontossági
osztályú zajszintmérésre szolgál.
.

A doziméter alkalmas az ISO 9612, valamint
az OSHA, az MSHA és az ACGIH
szabványoknak megfelelő zajkibocsátási
mérésekre.

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

A színes OLED grafikus kijelző a magas
kontrasztjának köszönhetően nappali
fénynél vagy alacsony megvilágításnál is jó
láthatóságot biztosít.

.A SV104IS TELJESKÖRŰEN
BEÁLLÍTHATÓ a Supervisor szoftverrel.
A váltási ráta, az időállandó, a mérési idő,
az indítás, leállítás és a szünet
beállítások lementhetők a műszer
memóriájába, mint setup fájl.
.

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.

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

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 HANG JEGYZET a mérés előtti vagy
utáni használata megkönnyíti az adatfájlok
beazonosítását.

Petrolkémiai üzemek Föld alatti bányák Olaj finomítók
A műszerről

Az SV104IS egy szikramentes zajdózismérő robusztus 1/2 "-os
MEMS mikrofonnal, amely lehetővé teszi az egyszerű kalibrálást
a legáltalánosabban elérhető akusztikus kalibrátorok
használatávalAz új mikrofon nagy 90 dB-es dinamikai
tartományának köszönhetően 60 dBA Leq-tól 140 dB-es csúcsig
mérhet. A mikrofon előnyeinek hosszú listája magában foglalja az
automatikus kalibrálási funkciót és a TEDS memóriát, amely a
kalibrálási adatokat a mikrofonban tárolja. Az automatikus
kalibrálás magától elvégzi az akusztikus kalibrálást, miután a
mikrofon be van helyezve a kalibrátorba. Az SV104IS
kábelmentes dózismérő általában a rögzítő csipesszel a
felhasználó vállára csatolható, közel a fülhöz.. Minden eredmény

jól láthatóan jelenik meg a csodálatos OLED képernyőn, amely akár
teljes nappali fényben vagy sötétségben is kiváló láthatóságot biztosít.
A műszer együttműködik a Svantek munkaegészségügyi
"Supervisor” szoftver csomagjával, amely különböző
lehetőségeket biztosít az adatelemzéshez és jelentéshez. A
dokkolóállomás infravörös interfészen keresztül támogatja az
adatátvitelt a számítógépre, valamint az akkumulátor töltését is.
Az SV104IS újratölthető akkumulátorok általában 50 órán
keresztül áramoltatják a készüléket.
További funkciói, mint például a valós idejű 1/1
oktávsávos analízis és az audió események felvétele
bármikor aktiválható az aktiváló kód beírásával.



A SUPERVISOR SZOFTVER egy komplett alkalmazás a zajszint mérésekből származó
munkahelyi zajkibocsájtás meghatározásához az összes szabványnak megfelelően a TWA
és a DOSE segítségével, úgymint OSHA, ACGIH, MSHA, NHO-01 vagy NR-15. Az SV
104IS adatfájlok felhasználhatók az összes szükséges mérési eredmény és bizonytalanság
kiszámításához, az ISO 9612-ben leírt három mérési stratégiának megfelelően, azaz
feladaton alapuló, munkahelyi és teljes napra.

SV104IS K1 és SV104IS K5 készletek

Az SV104IS doziméter ekérhető áron kapható. A K1 készlet tartalmaz egy SV104 IS dózismérőt egy dokkolóegységet és egy 2.
osztályú akusztikus kalibrátort. A készlet vízálló hordtáskában van.
A K5 készlet tartalmza: öt SV 104IS doziméter, öt doziméteres dokkolóegységet, 2. osztályú akusztikai kalibrátort és
hordtáskát 5 dózismérőhöz.

Mi van benne?

Az alap SV104IS készlet tartalmaz egy SV27IS ütésálló MEMS mikrofont és rozsdamentes
acélfoglalatú szélvédő szivacsot. A doziméter beépített 64 MB memóriával és a PC szoftverrel történő
kommunikációhoz infravörös interfésszel rendelkezik (a PC szoftver licenszét tartalmazza). Minden
SV104IS gyári kalibrációs bizonylattal és 36 HÓNAPOS GARANCIA JEGGYEL RENDELKEZIK, amely
a mikrofonra is érvényes.

Software

Opcionális funkciók
funkciók

A valós idejű 1/1 oktávsávos analízis opció lehetővé teszi a hallásvédő eszköz pontos
és helyes megválasztását. Amikor spektrogramként kerül bemutatásra, az 1/1
oktávsávot használhatjuk a zajforrások gyors ellenőrzésére az időtörténésben. Bármikor
aktiválható aktiváló kód beírásával.

Az ZAJESEMÉNY FELVÉTEL opció a mérés alatt aktív, és az időtörténéssel
párhuzamosan mentődik le, így az lejátszható a PC szoftverben. A beállítások, például
kioldási szint vagy felvételi idő állítható. Bármikor aktiválható aktiváló kód beírásával.
.

Optional accessories

SA104-1
Dokkoló állomás a
egy dózismérőhöz

SA104-5
Dokkoló állomás
5 dózismérőhöz

SA147
Vízálló hordtáska egy

dózismérőhöz és a
dokkoló állomáshoz

SV34Class 2
Akusztikai kalibrá-
tor 114 dB, 1 kHz

SA144
Hordtáska 5

dózismérőhöz és
ötös dokkoló
állomáshoz

5 Units



Műszaki adatok

Szabványok IEC 61252 ed1.1 (2002); ANSI S1.25-1991 (R2007); 2. pontossági osztályú IEC 61672-1
ed2.0 (2013) CAN/CSA C22.2 No 61010-1; CAN/CSA C22.2 No 60079-0; CAN/CSA
C22.2 No 60079-11 ANSI/UL 61010-1; ANSI/UL 60079-0; ANSI/UL 60079-11
NRTL USA és Canada tanúsítvány: QPS file no LR1356-1
NRTL eszköz jelölés: cQPSus, Ex ia IIC T4 Ga, 1. pontossági osztály, Zone 0,
AEx ia IIC T4 Ga ATEX: EN 50303:2000, EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012,
EN 60079-26:2007; tanúsítvány száma: FTZU 14 ATEX 0055X
IEC 60079-0 ed6.0 (2011), IEC 60079-11 ed6.0 (2011), tanúsítvány száma IECEx FTZU 15.0001X
Veszélyes helyek jelölése: I M1 Ex ia I Ma; II 1G Ex ia IIC T4 Ga;

Súlyozó szűrők A, C and Z
Időállandók Slow, Fast, Impulse
Váltási ráta 2, 3, 4, 5, 6
Mérési eredmények Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin (MIN),

where x - weighting filter A/ C/ Z; y - time constant 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 (OVERLOAD TIME %), mozdulatlansági idő

Mérési profilok 3 független beállítású szűrőkkel (x) és időállandókkal (y)
Mikrofon SV 27IS MEMS mikrofon, 1/2" burkolat

Átfogási tartomány 60 dBA RMS ÷ 140.1 dBA Peak

Frekvencia tartomány 20 Hz ÷ 10 kHz
Dinamikus átfogási tartomány 90 dB
Adat naplózás1 Összefoglaló eredmények a mérési idő és az Leq / Max / Min / Peak időtörténés naplózáshoz

állítható léptékkel 1 mp-ig lefelé
Hang kommentár A mérés előtti vagy utáni, igény szerint felkínált hangfelvételek hozzáadhatók a Hangfelvétel mérési fájlhoz 1 (opcionális)

Rövid hang események rögzítése a mérés közben
1/1 oktávsáv1 (opcionálisl) valós idejű1/1 oktávsávos analízis, IEC 61260: 1 pontossági osztály

9 középfrekvenciás szűrővel 31.5 Hz-től 8 kHz-ig

Kijelző OLED 128 x 64 pixels
Behatolás védelem IP 65
Memória 64 MB
Interfész Infravörös (dokkoló állomás szükséges)
Billentyűzet 3 nyomógombos
Áram ellátás

Környezeti feltételek
Li-Ion tölthető cella2 üzemidő 50 hours3

Hőmérséklet -10 oC és 50 oC között
Páratartalom legfeljebb 90 % RH, nem kicsapodó

Méretek 88 x 49.5 x 19.2 mm Súly
117 gramm akkumulátorral

1A funkció akusztikus dózismérő üzemmódban aktív
2 az akkumulátor töltéséhez dokkolóállomás szükséges
3 beállítás függő

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

Általános információ

SV104IS zajdózismérő

SVANTEK Sp. z o. o.
ul. Strzyg³owska 81, 04-872 WARSAW, POLAND
phone/fax (+48) 22 51 88 320, (+48) 22 51 88 312
http://www.svantek.com e-mail: office@svantek.com.pl

Magyarországi forgalmazó:
Józsa és Társai 2000 kft

6720 Szeged, Somogyi u. 6.II/2.
Mobil: 06 30 565 7365

akusztika@jozsakft.hu www.jozsakft.hu

http://www.svantek.com
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