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SV102A+ 1. pontossági osztályú kétcsatornás zajdózismérő
Az SV 102A + KÉTCSATORNÁS
zajdózismérőt az ISO 9612, OSHA és
NIOSH
szabványok
szerinti
zajkibocsátás pontos mérésére tervezték.
A kétcsatornás technológia lehetővé
teszi, hogy a zajkibocsátási szinteket
egyszerre értékeljük a FEJ MINDKÉT
OLDALÁN.
A zajszintmérő megfelel az IEC 61672
szabvány szerinti 1. pontossági osztály
követelményeinek, és végezhető vele
mérés
NAGYON
ALACSONY
hőmérsékleten (-10 oC), vagy ha a zajban
DOMINÁLNAK
A
MAGAS
FREKVENCIÁK az ISO 9612 szerint.

A színes, nagy kontraszt digitális OLED
jól látható még teljes nappali fényben
vagy alacsony környezeti fényviszonyok
között is. Az információkat mind
szöveges, mind grafikus formában jeleníti
meg.
Az
AUTOMATIKUS
KALIBRÁCIÓ
biztosítja a SV 102A + nagyon könnyű
használatát. Miután a műszer felismeri a
kalibrálási jelet, automatikusan elindítja a
kalibrálási folyamatot, a kalibrációs
adatokat és a mérési fájlt a mérés előtt
és után is elmenti.
Az eredmények, mint pl. Leq, Max, Min
és Peak IDŐTÖRTÉNÉS NAPLÓZÁSA
két párhuzamos naplózási léptékkel
mentődik a 8 GB memóriába. Minden
dózismérő eredmény, mint pl. DOSE,
TWA, LAV szintén tartalmazza.

A SV 102A+ műszerről
Az SV 102A + 1-es osztályú kétcsatornás zaj dózismérőt,
ISO 9612 a pontos zajexpozíció mérésre és az ISO 119041 szerinti MIRE (valós fül mikrofon) mérésekre tervezték.
Az MIRE mérés jellemző alkalmazása a telefon
központokban a zajkibocsátás monitorozása, ahol a hang
fejhallgatóból származik és a klasszikus dozimetriai
módszerek nem alkalmazhatók.
A MIRE mérés magában foglalja a fülben lévő hang
mérését és 1/3 oktávsávos elemzést.

ISO 11904-1 MIRE (valós fül mikrofon) zajméréseket
végez a fülnél, és elvégzi az egyharmad oktávsáv
analízist. Az SV 102A + képes ilyen analíziseket végezni a
fülcsatorna
bejáratánál
elhelyezett
SV
25S
mikrofonszondával. MIRE használható a zajkibocsátás
mérésére olyan helyzetekben, amikor a normál dozimetriai
módszerek nem megfelelőek, például egy TELEFON
KÖZPONTBAN, ahol a hang hallható a fejhallgatóból. Az
MIRE opció SV 25S MIRE mikrofont és 1/3 oktávsávos
elemzést
foglalja
magába.

A SV 102A + egyedülálló lehetőséget nyújt a fej mindkét
oldalán fellépő zajexpozíció egyidejű mérésére. Ez
különösen akkor fontos, ha egy munkavállalót olyan
zajsugárzásnak kell kitettni, amely egy domináns irányú
forrásból származik, amikor ha a mikrofont csak egy
oldalra helyezik fel, akkor nem tudja alátámasztani a
zajkibocsátás valós szintjét.
A kétcsatornás technológia másik alkalmazási módja a
normál külső mikrofonnal és a belső hallójáratban MIRE
mikrofonnal történő egyidejű mérés.

Mit tartalmaz az SV 102A+ készlet?
Az alap SV 102A+ készlet tartalma az SV 15 előerősítő kábellel, SV 7052E mikrofon, 2x AA
elem, 8 GB-os memóriakártya és USB kábel a számítógéppel való kommunikációhoz.
Minden SV 102A+ rendelkezik gyári kalibrációs bizonylattal és 36-HÓNAPOS GARANCIA
KÁRTYÁVAL amely a mikrofonra is vonatkozik. Az alapkészlet szintén tartalmazza a
számítógépes szoftver licenszét.

Supervisor szoftver
A Supervisor szoftver lehetővé teszik az adat letöltést, a műszer beállítását és teljes körű
lehetőséget biztosít a munkahelyi zajexpozíciónak a zajmérés szintjéből történő
meghatározására minden szabványnak megfelelően TWA és DOSE, pl. OSHA, ACGIH,
MSHA, NHO-01 vagy NR-15 segítségével. Az SV 102A + adatfájlok felhasználhatók az
összes szükséges mérési eredmény és bizonytalanság kiszámításához az ISO 9612-ben
leírt három mérési stratégia szerint.

Opcionális funkciók
A valós idejű 1/1 és 1/3 OKTÁVSÁVOS analízis opció lehetővé teszi a pontos éd
megfelelő fülvédő kiválasztását. Amikor spektrogramként jelenik meg, az oktáv analízis
alkalmazható az időtörténés zajforrásainak gyors ellenőrzésére. Bármikor aktiválható,
aktiválási kód rendelésével.

A ZAJ ESEMÉNY FELVÉTEL opció a mérés ideje alatt dolgozik és az időtörténéssel
párhuzamosan naplózza azt, amely a PC szoftverrel lejátszható. A beállítások, mint például
a kioldás vagy a felvételi idő állítható. Bármikor aktiválható, aktiválási kód rendelésével.

Opcionális tartozékok

SV 15
csiptetős
mikrofon
előerősítő

ACO SV 7052E
kondenzátor
mikrofon

SV 36 Class 1
akusztikai kalibrátor
94 dB / 114 dB
1 kHz-nél

SV 25S
MIRE Mikrofon

SA 131
kalibrációs feltét
MIRE-hez

SV 102A+ Műszaki adatok
Szabványok
Akusztikai dózismérő üzemmód
SLM üzemmód
Súlyozó szűrők
RMS Detektor
Idő állandók:
Mikrofon
Előerősító
Átfogási tartomány
Tipikus zajszint
Frekvencia tartomány
Dinamikus tartomány
Adat naplózás1
Hang felvétel1
Kétcsatornás üzemmód
1/1 oktávsáv1
1/3 oktávsáv1
Bemenet
Kijelző
Memória
Interfészek
Áramforrás
Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg
1
2

IEC 61252; ANSI S1.25-1991; Class 1: IEC 61672-1:2013, ISO 11904-1
Lav/Leq, SPL, Lmax, Lmin, SEL, SEL8, PSEL, LEPd, Dose (%),
TWA, E, E_8h, Peak, Idő futás, Felső idő limit (ULT), L(C-A), Becsült dózis (D_8h)
Leq, Spl, SEL, LEP,d, Lden, Ltm3, Ltm5, statisztika - Ln (L1- L99), LMax, LMin, LPeak
Egyidejű zajszintmérés három mérési profilban egymástól független súlyozó szűrőkkel és detektorokkal
A, C és Z
Valós digitális RMS érzékelő Csúcsérték (Peak) érzékeléssel, 0,1 dB felbontással
Slow, Fast, Impulse
ACO SV 7052E, polarizált, 1/2” házzal (egy darab tartozék)
SV 25S, speciális mikrofon a vals belső fül technikával végzett mintázáshoz (opcionális)
SV 15 beépített kábellel
45 dBA RMS ÷ 141 dBA Peak (ACO SV 7052E mikrofonnal)
kevesebb mint 35 dBA (SV 7052E mikrofonnal)
20 Hz ÷ 20 kHz, 48 kHz-es mintázási ráta (ACO SV 7052E mikrofonnal)
100 dB
Az Leq/Lmax/Lmin/Peak/Lav eredmények időtörténésének naplózása a belső
memóriába 100 ezredmp-es also léptékkel a microSD kártyára
Idő esemény jel felvétele (opcionális)
Kétcsatornás mérésmód ACO SV 7052E vagy SV 25S második mikrofonnal
Valós idejű kétcsatornás 1/1 oktávsávos analízis és spektrum naplózás,
10 közép frekvencia szűrő 31.5 Hz-től 16 kHz-ig, 1. pontossági típus: IEC 61260 (opcionális)
Valós idejű kétcsatornás 1/3 oktávsávos analízis és spektrum naplózás,
31 közép frekvencia szűrő 20 Hz-től 20 kHz-ig, 1. pontossági típus: IEC 61260 (opcionális)
2 x LEMO 2-tüskés, Direkt
Színes 160 x 128 pixeles OLED típusú
MicroSD memóriakártya 8 GB (kivehető & bővíthető)
USB 1.1 Client
Bővített I/O - AC kimenet (1 V Peak) / Digitális kimenet (riasztási kioldás) / Digitális bemenet (bemeneti kioldás)
Két db AA elem (alkáli)
üzemidő > 16 h (3.0 V / 1.6 Ah)2
Két tölthető elem (nem tartozék)
üzemidő > 20h (2.4 V / 2.6 Ah)2
USB interfész
150 mA HUB
Hőmérséklet
-10 °C és + 50 °C között
Páratartalom
legfeljebb 95 % RH, nem lecsapódott
95 x 83 x 33 mm mikrofon nélkül
260 gramm elemekkel (mikrofon nélkül)

a funkció zajszintmérő üzemmódban aktív
a beállítások és a környezeti körülmények függvényében
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Cégünk célja a folyamatos termékfejlesztés és innováció. Ezért az fenntartja a
jogot az előzetes bejelentés nélküli műszaki változtatásokra.
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