SV271LITE
Zajmonitor állomás

SV 271 LITE Zajmonitor állomás
A SV 271LITE egy hordozható monitor
rendszer, amely vízhatlan házban van
elhelyezve időszakos KÜLTÉRI mérésekre
szolgál. Az alacsony energiafogyasztás 3
HETES folyamatos üzemeltetést tesz
lehetővé. Az ÜZEMIDŐ MEGHÁROMSZOROZHATÓ
külső
akkumulátor
használatával (SB 272).

Az állomás zajforrás felismeréshez
ZAJESEMÉNY felvételt és 1/1 vagy 1/3
OKTÁVSÁVOS
frekvencia
analízist
kínál.

A KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG és a
gyors beállítás az SV271 legnagyobb
előnye.

A kis tömegű mikrofon védő készlet
könnyű hozzáférést biztosít a akusztikus
kalibrátorral történő kalibráláshoz. A
kalibrációs jel felismerése után a
rendszer AUTOMATIKUSAN indítja el a
KALIBRÁCIÓT.

A
NAGY
SZÉLVÉDŐ
nagy
hatékonysággal csökkenti a szélzaját
nagy szél sebesség esetén.
Az állomás egy SVAN 971
műszeren
alapszik,
amely
könnyen
eltávolítható
a
hordtáskából és használható,
mint hordozható kézi zajmérő.

A SVAN 971 az IEC 61672-1
szabványnak megfelelő TÍPUS
ENGEDÉLYEZETT 1. pontossági osztályú zajszintmérő.

Az Leq, Max, Min és Peak
eredmények IDŐTÖRTÉNÉSE
két
szimultán
naplózási
léptékkel mentődik le a 8 GB-os
microSD
memóriakártyára
(bővíthető 128 GB-ig).

Katonai
szabványú
csatlakozók,
robosztus
és
vízhatlan
kábel
csatlakozást biztosítanak.
.

Az állomás használható VÍZÁLLÓ
HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGGEL amely a
kültéri használatra let kifejlesztve.

Az állomás áram ellátása belső
akkumulátorról vagy külső hálózati
váltóarámról
üzemeltethető
és
közvetlenül
csatlakoztatható
NAPELEMRE.
a
tápellátást
egy
intelligens töltő egység vezérli.

A SV 271 LITE
A SV 271 LITE egy SVAN 971 1. pontossági osztályú
zajszintmérő műszeren alapuló, külső monitor rendszer,
amely kézi hangszintmérőként is használható.
Az IP 65-es méretű tok tartalmaz egy ólom-savas
akkumulátort, amely könnyen
csatlakoztatható
a
napelemhez. Az intelligens töltőegység a napelemek a
drága vezérlő vagy a nehéz akkumulátor nélkül is
használható.
Az eszköztt robusztus, vízálló csatlakozókkal szerelték fel
(katonai szabvány) és IP 65 külső tápegységgel szállítják.

A könnyű mikrofonvédő készlet felszerelhető a szabványos
menetű állványokra.
Minden tartozék kényelmesen elfér egy második
hordtáskábna. A rendszer szélessávú eredményeket
biztosít, úgymint a Leq, a Max, a Min és a Peak az összes
szabványos súlyozó szűrővel.
A zajforrások felismerése érdekében az SV 271 LITE
lehetőséget kínál audió felvételre és 1/1 vagy 1/3
oktávsávos frekvencia elemzésre.

Mi tartozik az SV 271 LITE készletbe?
Az SV 271 LITE készlet két hordtáskából áll. A főegység a vízálló bőrönd
egy 17 Ah beépített akkumulátorral és egy külső hálózatról vagy napelemről
működő belső töltőegység. Egy 1.pontossági osztályú
SVAN 971
zajszintmérő van beleépítve. A kültéri tápegység és a kültéri mikrofonvédő
készlet a második szállító táskába van elhelyezve. A készlet magában
foglalja a SvanPC++ szoftver használatát és a gyári kalibrálási bizonylatot,
valamint a 36 hónapos garanciakártyát.

PC Szoftver

A SvanPC++ szoftver a mérési eredményeknek a számítógépre történő letöltését,
mérési beállítások készítésétt és az Leq/RMS adatok kiszámítását lehetővé tevő
komplett program, amely szintén lehetővé teszi azok megjelenítését táblázatos,
diagrammos formátumban és azok exportálását táblázatkezelő (excel) vagy
szövegszerkesztő (word) programokba.

Optional functions
A VALÓSIDEJŰ 1/1 vagy 1/3 OKTÁVSÁVOS funkció lehetővé teszi a zajfrekvencia
tartalmának elemzését. Ezek későbbi megrendeléssel bármikor aktiválhatók.

A ZAJESEMÉNY FELVÉTEL opció a mérés ideje alatt aktív és párhuzamosan letárolódik
az időtörténésbe. Miután letöltötték a PC-re azok lejátszhatók. A beállítások, például a
kioldási szint vagy a felvételi idő állíthatóak. Későbbi megrendeléssel bármikor
aktiválható.
A SvanPC++ KÖRNYEZETI MONITOR modul a monitorállomás által gyűjtött adatok
feldolgozására szolgál. A modul teljeskörű számítást kínál valamint lehetővé teszi a
zajforrásának megállapításához a zajesemény automatikus keresését. A SvanPC++ EM
lehetővé teszi néhány mérés adatának összekapcsolását és összehasonlítását, valamint
MS Word™ formátumú jelentések készítését és mentését. Ez az opció tetszés szerinti
időpontban aktivizálható az aktiváló kód megvásárlásával és bevitelével.

Az SV 271 LITE opcionális tartozékai

SV 36
1.pontossági
osztályú akusztikai
kalibrátor, 94 dB /
114 dB 1 kHz-nél

SB 271
Napelem a
monitorállom
áshoz

SB 272
Külső 33 Ah
akkumulátor
a monitorállomáshoz

SA 206
mikrofonvédő
készlet tartó
árboc

SV 271 Műszaki adatok
Szabványok
Súlyozó szűrők
Időállandó
RMS Detektor
Mikrofon védő készlet
Mikrofon
Mikrofon előerősítő
Lineáris átfogási tartomány
Dinamikus átfogási tartomány
jellemző) Belső zajszint
Dinamikus tartomány
Frekvencia tartomány
Zajszintmérési mód eredmények

Statisztika
Hangfelvétel (opcionális)
1/1 oktávsávos analízis (opcionális)
1/3 oktávsávos analízis (opcionális)
Adatgyűjtés
Memória
Energia ellátás

Akkumulátor üzemideje

Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg

1. pontossági osztály: IEC 61672-1:2013; Class 1: IEC 61260-1:2014
A, B, C, Z
Slow, Fast, Impulse
Valós digitális RMS érzékelő Csúcsérték (Peak) érzékeléssel, 0,1 dB felbontással
SA 271 kültéri mikrofonvédő készlet (IP 65) hosszabbítókábellel
ACO 7052E, 35 mV/Pa, polarizált 1/2” kondenzátor mikrofon
SV 18 leszerelhető
25 dBA RMS ÷ 140 dBA Csúcsérték (Peak) (IEC 61672 szabványnak megfelelően))
15 dBA RMS ÷ 140 dBA Csúcsérték (Peak) (a maximális zajszintre
kevesebb, mint 15 dBA RMS
>110 dB
10 Hz ÷ 20 kHz
Eltelt idő, Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin (MIN),
LR (ROLLING LEQ OPTION), Ovl (OVERLOAD), Lxye (SEL), LN (LEQ STATISTICS), Lden,
LEPd, Ltm3, Ltm5
egyidejű szimultán háromprofilos szabadon választott szűrőkkel (x) és időállandókkal (y)
Ln (L1-L99), mérés üzemmódban teljes hisztogram
Zajesemény felvétel, kioldásos és folyamatos üzemmódban, 12 kHz mintázási ráta, wav formátum
Valós idejű 1. pontossági osztályú analízis az IEC 61260, szabványnak megfelelően, 31.5 Hz és
16 kHz közötti középfrekvenciával.
Valós idejű 1. pontossági osztályú analízis az IEC 61260, szabványnak megfelelően, 20 Hz és
20 kHz közötti középfrekvenciával
Az összegzett eredmények időtörténés adatgyűjtése (logger), spektrum állítható
dupla lépték-kel 100 ms alsó értékkel
MicroSD memóriakártya 8 GB (cserélhető & bővíthető 128 GB-ig)
Vízálló hálózati tápegység 15 V , 60 W (elfogadható feszütség tartomány 11 V ÷ 30 V)
Beépített akkumulátor 17 Ah / 12 V
Másodlagos külső akkumulátor 33 Ah / 12 V (opcionális)
Napelem (opcionális)
21 napig
Tesztelési feltételekzajszintmérő üzemmód, kikapcsolt kijelző,
100 ms időtörténés naplózás, folyamatos zajesemény felvétel
Hőmérséklet -10 °C ÷ +50 °C
305 x 270 x 194 mm (kábel nélkül)
Kb. 9 kg akkuulátorral együtt (tartozékok nélkül)

1 a funkció a zajszintméréssel párhuzamosan
2 a beállítások és a környezeti feltételek
függvényében

SVANTEK Sp. z o. o.
ul. Strzygłowska 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

A folyamatos termékfejlesztés és innováció a gyártó célja. 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

