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SV 200 Zajmonitor állomás

A berendezés
Az időjárásálló burkolat védi a SV 200 zajmonitor állomást
az extrém időjárási viszonyoktól, teljesítve az 1. pontossági
osztály feltételeit. A belső fűtés és a kettős rétegű burkolat
természetes légáramlásával lehetővé teszi az SV 200 -30
°C-tól+50 °C-ig és a páratartalom 99% relatív
páratartalomig történő működtetését. Az SV 200 belső LiIon akkumulátorral és napelem csatlakozóval rendelkezik.
Az akkumulátor töltéséhez és az állomás bekapcsolásához
vízálló hálózati adapterrel van felszerelve. Az üzemidő,
amikor a belső Li-Ion akkumulátorról működik, több, mint 24
óra.
Különös figyelmet szenteltek a rendkívül hatékony
szélvédőnek, amely nagy szélsebesség mellett is csökkenti
a szélzajokat. A mikrofon védelme érdekében különleges
esővédelmet terveztek.
SV 200 használható a 0 °-os referenciairányra a légijármű
okozta zaj mérésére és a 90 °-ra, amelyet tipikusan a
környezeti zaj monitorozása céljából használnak.

Automatikus ellenőrzés
Az SV 200 az elektrosztatikus aktuátort használ az
időszakos
rendszerellenőrzés
elvégzésére.
Az
elektrosztatikus aktuátor eljárás alkalmazásának az előnye
a teljes mérési rendszer ellenőrzése, beleértve a mikrofon
membránját is. A rendszer a mérések során ellenőrzi azt és
az észlelt hibákat SMS-ben és e-mailben jelzi a
felhasználónak.
.Auto-kalibráció*
Az automatikus-kalibráció automatikusan elvégzi az
akusztikai kalibrálást, miután a mikrofon be van helyezve a
kalibrátorba. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az SV 200
kalibrálódik, amikor az akusztikus kalibrátor kalibrációs jelét
érzékeli.

Meteorológia adatok*
Az időjárási viszonyok jelentősen befolyásolják a
zajméréseket. Az SV 200 interfésszel rendelkezik a
meteológiai állomás csatlakoztatásához. Az opcionális SV
205B meteorológiai állomás segítségével a zajmérő
állomás mérheti a szélsebességet, a szélirányt, a
hőmérsékletet, a páratartalmat, a légköri nyomást és az
esőt. A környezeti adatok a zajmérésekkel párhuzamosan
tárolódnak le.
*A funkcióhoz opcionális szoftver vagy hardver

tartozékok szükségesek. További információért
forduljon a Svantek forgalmazójához, vagy
ellenőrizze a rendelési információkat az
svantek.com weboldalán.

Mérési lehetőségek
Az SV 200 mérési lehetőségei magában foglalják a multi-profilos adat naplózást,
valós idejű 1/1 és 1/3 oktávsávos naplózást, hang esemény felvételt és statisztikai
elemzést. Minden mérési eredmény biztonságosan tárolható állítható kettős (hosszú
és rövid) naplózási léptékkel a beépített 16 GB-os memóriába.
A berendezés alapvető üzemmódja lehetővé teszi az összes szükséges akusztikai
eredmény mérését és tárolását, beleértve az SPL, Leq, Max, Min, Peak értékeket.
Mindezeket az eredményeket három profillal mérjük, választható frekvenciasúlyozással (x) és detektorokkal (y).

Távvezérlés
A kommunikáció az egyik felügyelet nélküli monitorrendszer egyik legfontosabb
jellemzője. Az SV 200 integrált, kis teljesítményű 3G vagy Wi-Fi modemmel
rendelkezik. A fejlett és rendkívül megbízható adatkommunikációs protokoll
megvalósítása lehetővé teszi a felhasználó számára az állomás teljes körű
vezérlését, a könnyű kezelésű adatátvitelt és a valós idejű adat közzétételt.

SvanNET kapcsolat
A SvanNET egy olyan relé szerver, amely támogatja a PC és az SV 200 közötti
kapcsolatot, 3G kommunikáció esetén. A SvanNET lehetővé teszi minden típusú SIM
kártya használatát az SV 200 modemmel, függetlenül attól, hogy van-e nyilvános
vagy privát IP-címe. A SvanNET-en keresztüli kapcsolat lehetővé teszi a
felhasználók számára:
● Mobiltelefon vagy táblagép használatát a valós idejű eredmény megtekintéshez,
az adatfájlok kézi letöltését és az állomás átprogramozását,
● az adatfájlok kézi letöltése és az állomás átprogramozásat SvanPC++_RC modul
használatával,
● az MS Windows® alapú SvanPC ++ _ RC alkalmazás hasznáható a zamonitor
állomás automatikus vezérlésére, az adatok archiválására, automatikus webes
közzétételre stb.

Fejlett riasztás
Az SV 200 a 3G modemmel küldhet riasztást szöveges sms üzenetben vagy emailben, amikor a felhasználó által meghatározott küszöbszinteket túllépték. A fejlett
riasztási funkció lehetővé teszi kioldási alapú időzítésnek a zajküszöb, a
meteorológiai viszonyok vagy a spektrum alapján történő kombinálását. A rendszer
elég rugalmas ahhoz, hogy a hét különböző napjain vagy napszakától függően
különböző személyeket riasszon.

Web szerver
A web alapú állomásvezérlés az SV 200 belső webszerverét használja, és a rövid
vagy középtávú mérési időtartam alatt jellemzően egyetlen mérési pontra használják.
A web alapú kiszolgálókezelés teljes felügyeletet biztosít a távvezérlésnek bármilyen
webböngésző eszközzel, például mobiltelefonnal, táblagéprel vagy számítógéppel.
Könnyen használható és nincs szükség további szoftverekre.

FTP push
Ebben az üzemmódban az SV 200 modem készenléti állapotba kerül (alvó), és egy
felhasználó által meghatározott időbeállással ébresztődik fel, hogy mérési fájlokat
küldjön az adatkiszolgálónak (adat lekérés). Ebben a folyamatban az SV 200
ellenőrzi, hogy a felhasználó megváltoztatta-e a mérési beállításokat (konfigurációs
húzás).
Az adat lekérés/konfiguráció húzási folyamat bármikor kezdeményezhető, ha SMS-t
küld az állomásnak.
A folyamatos termékfejlesztés és innováció a gyártó célja. Ezért az fenntartja
a jogot az előzetes bejelentés nélküli műszaki változtatásokra.

SV 200 Műszaki adatok
Zajszintmérő & Analizátor
Szabványok
Standards

1.
pontossági
osztály: IEC 61672-1:2013, Class 1: IEC 61260:2002
Class
1: IEC 61672-1:2

Súlyozó szűrők
A, C, Z
RMS Detektor
Valós digitális RMS érzékelő Csúcsérték (Peak) érzékeléssel, 0,1 dB felbontással
Idő állandók:
Slow, Fast, Impulse
Mikrofon
Microtech Gefell MK 255, 50 mV/Pa, polarizált 1/2” kondenzátor mikrofon
Előerősítő
Integrált
Lineáris átfogási tartomány 25 dBA RMS ÷ 133 dBA Peak (IEC 61672 szabványnak megfelelően)
Dinamikus átfogási tartomány 15 dBA RMS ÷ 133 dBA Peak (a maximális zajszintre jellemző)
Belső zajszint
kevesebb, mint 15 dBA RMS
Dinamikus tartomány
115 dB
Frekvencia tartomány
3.5 Hz ÷ 20 kHz
Zajszintmérési eredmények Eltelt idő, Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin
(MIN), Lxye (SEL), LN (LEQ STATISTICS), Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5
egyidejű szimultán háromprofilos szabadon választott szűrőkkel (x) és időállandókkal (y)
Statisztika
Ln (L1-L99), teljes hisztogram zajszintmérő és 1/1 & 1/3 oktávsávos analízis üzemmódban
egyidejű szimultán háromprofilos egymástól független szűrőkkel és időállandókkal
1/1 oktávsávos analízis3
Valós idejű 1. pontossági osztályú analízis az IEC 61260, szabványnak megfelelően (4 Hz ÷ 16 kHz)
1/3 oktávsávos analízis3
Valós idejű 1. pontossági osztályú analízis az IEC 61260, szabványnak megfelelően (3.15 Hz ÷ 20 kHz)
Adatgyűjtés
Az összegzett eredmények, spektrum és időjárási adatok gyűjtése a naplózás 1 másodperctől lefelé és a
kiválasztott paraméterek időtörténésének gyűjtése rövid naplózási léptékkel 2 milisec-iglefelé
Zajesemény felvétel3
Az felvételek wav fájlformátumban a választható sávszélességgel és felvételi időtartammal

Általános információk
Belépési védelmi fokozat
IP 65
Bemenetek
Tápforrás LEMO 3-tüskés, kiterjesztett I/O bemenet LEMO 9-tüskés
Távvezérlő Rendszer ellenőrzés Beépített elektrosztatikus aktuátorkézi kioldású vagy automatikus üzemmód
Memória
Micro SD memóriakártya 16 GB (nem cserélhető)
Kijelző & Billentyűzet
Külső vezérlő 2.4” OLED színes kijelzővel és billentyűzettel (opcionális)
Kommunikációs interfész
USB
3G modem (SV 200_3G típusú tartozék)
Wi-Fi / LAN module (SV 200_WiFi) typusú tartozék
Energia ellátás
Li-Ion tölthető akkumulátor (nem cserélhető)
Akkumulátor üzemidő (14.4 V / 3.1 Ah)
SV 200 (modem kikapcsolva) 45 óra SV
200_3G
29 óra1
SV 200_WiFi (LAN mode)
20 óra
SV 200_(WiFi mode)
17 óra
Napelem (nem tartozék)
MPPT tápfeszütség 17.0 V ÷ 20.0 V
AC tápforrás tartozék)
bemenet 100 ÷ 240 VAC,
kimenet +24 VDC 2.5 A, IP 66 burkolat
Külső DC tápforrás (nem tartozék)
feszültség tartomány 10.5 V – 24 V,
pl. 12 V vagy 24 V akkumulátor4
Környezeti feltételek
Hőmérséklet
-30 °C2 és 50 °C között
Páratartalom
legfeljebb 99 % RH
Fizikai jellemzők
Méretek
700 mm hossz; 70 mm átmérő
szélvédő nélkül (a szélvédő átmérője 130 mm) Súly
kb. 2.8 kg
1
2
3
4

zajtszintmérés, időtörténés naplózási lépték 1 mp, 3G modems átvitel a mérési idő10 %-a
csak külső tápellátással
a funkció a hangszintmérő üzemmóddal együtt működik
15 V szükséges a belső akkumulátor feltöltéséhez

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