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SV 100A Egész testre ható rezgés-dózismérő
Az SV 100A az ISO 2631-1-nek és az EU Rezgés
Irányelvének megfelelően tudja mérni az A (8) vibrációs
expozíciót és a és a teljes rezgés összértéket (VECTOR).
Az A(8) eredményt megadja: m/s2 (RMS), m/s1.75 (VDV)
és Points. Az SV100A monitorozza a határértékig
hátralévő időt és riaszt amikor a határidőt eléri.
A műszer 4 NYOMÓGOMBBAL és apró OLED kijelzővel
van felszerelve, melyek lehetővé teszi a terepen történő
beállítást.
A 2.0 USB interfész gyors adat letöltést és elemtöltést
biztosít.
Az SV 100A TELJESKÖRŰEN BEÁLLÍTHATÓ a
Supervisor szoftverrel. Az alábbi konfigurációk pl. mérési
idő, indítás, leállítás vagy szünet állítható be és menthető
le a memóriába beállítási fájlként.
Az eredmények IDŐTÖRTÉNÉSE mint RMS, VECTOR,
VDV, Max, Min és Peak két párhuzamos naplózási
léptékkel mentődik le a 8 GB-os memóriába.
Az SV100A NYOMÁSERŐ SZENZORJA automatikusan
JELZI a felhasználónak vagy a GÉPJÁRMŰVEZETŐNEK
a valós napi expozíciós számításokat azon időszakra,
amikor a felhasználó érintkezik a rezgő felületekkel.
Az SV 100A wireless BT interfésze lehetővé teszi az
aktuális mérési eredmények megjelenítését okostelefonon
vagy táblagépen az Assistant alkalmazás használatával.
Az okos telefon alkalmazás szintén riaszt, amikor a
beállított rezgéshatárokat átlépik. Az Assistant alkalmazás
lehetővé teszi a GPS-adatok korrelációját a rezgés
adatokkal, és ábrázolja azokat egy térképen. Ez a
megoldás egy hatékony eszköze a jármű sebessége és az
útviszonyokból adódó A(8) rezgés expozíció kimutatására.

Az SV 100A műszerről
Az SV 100A vezeték nélküli, teljes tesre ható rezgés
expozíciómérő az ISO 2631-1 egész tester ható szabvány
szerint. Alkalmas az ülés és az ülés háttámlájának
mérésére, a készülék a legmodernebb technológiát
alkalmazza, és könnyű használni. A műszer 4
nyomógombbal és egy kis OLED kijelzővel rendelkezik,
amely lehetővé teszi terepen az alap beállítást.
A vezeték nélküli BT kommunikációs interfész lehetővé
teszi az aktuális eredményeknek okostelefonon vagy
táblagépen való megtekintését cégünk Assistant Android
alkalmazásával.
Az okostelefon alkalmazással szintén lehetséges riasztás
küldése, amikor a rezgés határértéket meghaladja. Fejlett
technológiánk lehetővé teszi a gépkezelő automatikus
észlelését a munkahelyen. Alapértelmezés szerint az
ülésméréseknél a készüléket az üléshez rögzítik (vízszintes
irányban), de ez a beállítás könnyen megváltoztatható.

Amikor a SV 100A tájolását függőleges irányba állítjuk a
tengelyeket és súlyozó szűrők automatikusan beállítódnak
az ISO 2631-1 szabványnak megfelelően.
A készülék fel van szerelve mind RMS, mind RMQ
detektorral, amely lehetővé teszi az A (8) napi rezgésexpozíció egyidejű kiszámítását az RMS és a VDV
alapján. Minden mérési eredmény egy nagy 8 GB-os belső
memóriában tárolódik le, amely lehetővé teszi a
folyamatos hosszú idejű felvételt. A szabványos 2.0 USB
interfész gyors adatletöltést tesz lehetővé, és az
akkumulátor feltöltésére is használható.
A haladó felhasználók számára az SV 100A a 1/1 vagy 1/3
oktávsávos
frekvenciaanalízist
és
időtartomány
eredményeket az ISO 2631-5 szabványnak megfelelő
hanghullám formátumban, amely kompatibilis a népszerű
újratervező szoftverrel.
A SV 100A teljes mértékben beállítható a Supervisor
szoftverrel. Gyorsan és egyszerűen beállíthatók az ISO
szabványok által megkövetelt súlyozó szűrők.

Mit tartalmaz az SV 100A készlet?
Az alap SV 100A készlet tartalmaz egy beépített 8 GB memóriát és egy USB kábelt a
szmítógépes szoftverrel való kommunikációhoz (a szoftver licenszét ). Az Assistant
alkalmazás licenszét szintén tartalmazza. Az SA 54 töltő a beépített elem újratöltésére
szolgál. Minden SV 100A rendelkezik gyári kalibrációs bizonylattal és 36 hónapos
garanciakártyával. A készletet SA 145 hordtáskában szállítjuk.

Supervisor Szoftver
A Supervisor szoftver támogatja az adat letöltést, a műszer beállítását és teljes körű
lehetőséget kínál a munkahelyi rezgésnek az ISO 2631-1 szabvány szerinti mérésből
történő meghatározására. A mérési eredményeket m/s2-ben fejezzük ki, és közvetlenül
összehasonlíthatóak a 2002/44 / EK európai irányelv által megadott határértékekkel.
Lehetőség van arra is, hogy a mértékegységeket a munkaegészségügyi és munkavédelmi
ágazatban széles körben használt pontokká alakítsák át. A panelablakban megjelenített
összes információ közvetlenül nyomtatható jelentésként.

Assistant alkalmazás
Az Assistant alkalmazás kiterjeszti az Android és iOS platformokon futó eszközökre az
SV 100A funkcionalitásait. Az alkalmazás vezeték nélküli BT kommunikációs interfésszel
lehetővé teszi az aktuális eredményeknek okostelefonon vagy táblagépen való
megtekintését, valamint a mérések indításának/leállításának és a Markerek ellenőrzését.
Az Assisztant riasztást indít, ha a rezgés határértékeket átlépik. Az Assisztant
egyedülálló funkciója a GPS pozíció és a jármű sebességének az SV 100A-ra történő
küldése, amely térképen jeleníti meg a rezgésképet, így rendkívül hatékony eszköze
a rezgés források azonosításának.

Opcionális funkciók
Az ISO szabványok szerint a jelentéshez (súlyozatlan) a mérési rendszerek frekvencia
tartományában kívánatos az 1/3 OKTÁVSÁVOS gyökér-átlagos-négyzetes gyorsulási
nagyságrend. A frekvencia analízis, mint az 1/3 oktávsávos információt szolgáltat a
domináns és harmonikus frekvenciákról, amelyek segítségével a mérnökök ellenőrizhetik a
rezgést és észlelhetik a problémákat. Bármikor aktiválható, aktiválási kód rendelésével.
Az ISO 2631-5 követelményeinek való megfelelés érdekében az SV 100A-val lehetséges
a nyers IDŐTARTOMÁNY JEL WAV formátumban való rögzítése. Az említett szabvány
többszörös sokkok esetén az időtartomány jel dózisát számítja ki. Bármikor aktiválható,
aktiválási kód rendelésével.
A 0,5 Hz alatti frekvenciájú rezgések az ún. MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGEK-et okozzák,
elsősorban az álló és az ülő helyzetben. Ez a fajta rezgés jellemző a hajók és egyéb
tengeri hajók esetében. A mozgásszervi betegség legelismertebb tünetei a szédülés és a
hányás. Az SV 100A képes 0,1 Hz-től rezgésfrekvenciák mérésére, ami alkalmas az ISO
2631-1 szerinti mozgássérültség mérésére. Az alacsony frekvenciájú rezgéseket
függőleges tengelyen mérik Wf súlyozó szűrővel. Bármikor aktiválható, aktiválási kód
rendelésével.

Az SV 100A opcionális tartozékai
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a mérő üzemmóddal együtt dolgozik
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beállítás és a környezeti feltételek függvényében

ISO 8041:2005;
ISO 2631-1:1997; ISO 2631-2:2003; ISO 2631-5:2004;
aw (RMS TELJES TESTRE HATÓ), awmax (RMS MAX TELJES TESTRE HATÓ), VDV, MaxVDV, awv
(VECTOR TELJES TESTRE HATÓ), A(8) napi expozíció, ELV Time (IDŐ A HATÁRÉRTÉKIG), EAV
Time (MARADÉK IDŐ) MTVV, Max, Peak, Peak-Peak
Wd, Wk, Wm, Wb (ISO 2631) és megfelelő sávkorlátozó szűrők az ISO 8041:2005 szerint, Wf
mozgásszervi betegségek szűrő a mérésekhez az ISO 2631-1 szerint (opcionális)
Valós digitális RMS érzékelő Csúcsérték (Peak) érzékeléssel, 0,1 dB felbontással
0.01 m/s RMS ÷ 157 m/s PEAK
0.1 Hz ÷ 180 Hz
Az időtörténés adat tartalmazza a szintmérő eredményeit és a spektrumot
Párhuzamos x, y, z idő tartomány jel felvétel (opcionális)
Valós idejű 1/1 oktávsávos analízis (opcionális) 0.12 Hz-től 128 Hz-ig frekvencia középértékkel
Valós idejű 1/3 oktávsávos analízis (opcionális) 0.1 Hz-től 128 Hz-ig frekvencia középértékkel
Gyorsulásérzékelő
Beépített triaxális MEMS alapú
8 GB
OLED 128 x 32 pixeles
USB 2.0 client, BT vezeték nélküli interfész , , gépkezelő érzékelő
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Ni-MH tölthető cellák
USB interfész
Hőmérséklet
Páratartalom
o/ 235mm x 12 mm
Kb. 500 gramm
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üzemidő > 24 hours2
500 mA HUB
-10 °C-tól 50 °C-ig
legfeljebb 90 % RH, nem lecsapódott

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

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

