SV 307
N

Minden egyben
Zajmonitor terminál

SV307 Zajmonitor állomás
Az SV 307 egy új állandó zajellenőrzésre
szolgáló zajmonitor állomás. Az SV 307
egy
kompakt
vízálló
burkolatban
elhelyezett 1. pontossági osztályú
zajszintmérő 3G modemmel.

Az SV 307 egy új 1. pontossági
osztályú zajmonitorállomás, amely a
beépített
közterületek,
építkezési
üzemterületek és repülőterek állandó zaj
ellenőrzésére szolgál.

Széles átfogási tartomány 20 kHz-ig
élettartam
garanciás
MEMS
technológiával készült mikrofonnal.

Szabadalmaztatott rendszerellenőrzés
beépített referencia-hangforrással, 100
dBA szinttel 1 kHz-en.
Opcionálisan az SV 307 bővíthető 1/1 és
1/3 oktávsávos frekvencia analízissel
és az eredmények időtörténéssel együtt
lementhetők.
Ezenfelül
a
zajforrás
felismeréshez a zaj felvehető szabványos
WAVE fájlként.

A nagy színes OLED kijelző és a 10
nyomógomb az SV307 könnyű beállítását
teszi lehetővé terepen külső klaviatúra
vagy számítógép csatlakoztatása nélkül.

A rendszer kimondottan az egyszerű
telepítéshez készült - Az SV 307 kicsi,
könnyű és egyszerűen telepíthető
egyetlen személy számára.

On-line adathozzáférés a SvanNET-en
A SvanNET egy adat felhő szolgáltatás, amely figyeli a vezeték nélküli
kommunikációt, a tápellátást és az SV 307-es adataihoz való
hozzáférést. Az alap SvanNET hatókörét kibővíthetjük a többpontos
Project Management alkalmazással, amely adatot tárol a felhőben,
adatmegosztásban, fejlett riasztási és jelentéskészítési funkciókkal.
A SvanNET egy on-line megoldás, ami azt jelenti, hogy nem igényel
szoftvertelepítést és elérhető egy webböngészőn keresztül. A
rugalmas kialakítás lehetővé teszi a SvanNET használatát különböző
eszközökön, például okostelefonokon vagy táblagépeken.

Az SV 307 egy élettartam garanciás új
MEMS mikrofonnal van felszerelve. A
mérési
adatok
egy
microSD
memóriakártyára mentődnek le.

A nagy szélvédő szivacs rendkívül
hatékonyan csökkenti a szélzajokat még
nagy szélsebességnél is. A fémcsúcsok
megvédik az állomást a madarak ellen.

A levehető & időjárás ellenálló
védőburkolattal az SV 307 zajmonitor
terminál
szélsőséges
időjárási
körülmények között is teljesíti az 1.
osztályú pontosságot.
Az SV 307 belső Li-Ion akkumulátorral és
napelem csatlakozóval rendelkezik. A
vízálló hálózati adapter az akkumulátor
töltésére és az állomás bekapcsolására is
szolgál.

A GSM MODEM gyors internetes
adatávitelt tesz lehetővé a szabványos
internet csatlakozású számítógépre.

A pontos GPS modul tájékoztatást ad a
pontos elhelyezkedésről és lehetővé
teszi az időszinkronizálást.

A SvanNET csatlakozz & használd
internet kapcsolatot és a mérési projekt
könnyű lebonyolítását teszi lehetővé.
Függetlenül a SIM kártya típusától,
nyilvános vagy privát, a SvanNET
létrehozza a kapcsolatot és a WEB
BROWSER-en keresztül hozzáférést
biztosít az adatokhoz.

SvanNET
SvanNET egy fejlett szolgáltatási megoldás, amely támogatja az SV 307 távkapcsolatát.
A SvanNET lehetővé teszi minden típusú SIM kártya használatát az SV 307 modemmel
függetlenül attól, hogy annak van-e nyilvános vagy privát IP-címe. A SvanNET-en
keresztüli kapcsolat lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy web böngészőt
használjanak a valós idejű mérési eredmények megtekintésére, manuális fájlok
letöltésére és az állomás újrakonfigurálására.

PC Software
A SvanPC++ számítógép szoftverek támogató funkciói, úgymint például PC-ről vezérelt
mérése, mérési beállítások létrehozása, alap Leq/RMS újratervezés, a mérés
eredmények exportálása szövegbe, táblázatba és szemléltető grafikus formába, A
SvanPC ++ szoftver új verziója támogatja a Svantek eszközök hang fájljainak elemzését
(például a tonalitás kiszámítását).

Optionális funkciók
SvanNET Projects olyan hatékony funkciókat kínál, mint automatikus fájlok letöltése,
adattárolás, állapot jelzés és mérési riasztások, adatok megosztása, nyilvános weboldal
létrehozása és automatikus jelentés készítése. A Projects funkció bármikor aktiválható a
frissítés megrendelésével.
A pontos GPS modul tájékoztatást ad az elhelyezkedésről és a mérési idő
szinkronizálásáról.
SvanPC++ Environmental Measurements modul a tmonitorállomás által rögzített
adatok utófeldolgozására készült. A modul a zajforrás azonosításához egy nagy
teljesítményű számológépet és egy automatizált zaj eseménykeresést kínál. A "Projects"
funkcióknak köszönhetően a SvanPC ++ _ EM lehetővé teszi több mérésből származó
adatok összekapcsolását és összehasonlítását, valamint jelentéskészítést és mentést MS
Word ™ sablonokba. Bármikor bekapcsolható aktiválási kód vagy hardverkulcs
megrendelésével.
A valós idejű 1/3 oktávsávos analízis lehetővé teszi a zajfrekvencia tartalmának
elemzését, és a környezeti zajforrások ellenőrzésére szolgál. Az aktiválási kód
megvásárlásával bármikor aktiválható.
A WAVE formátumú ZAJESEMÉNY FELVÉTEL opció a mérés során működik, és
párhuzamosan naplózza. Miután letöltötték a PC-re, lejátszható. Beállítható például a
lioldási szint vagy a felvételi idő. Az audio lejátszásánál a WAVE fájl utófeldolgozása
lehetséges a SvanPC ++ szoftverben, amely kiszámolja az összes eredményt, például
Leq, Lmax, Lmin, Lpeak, valamint 1/3 oktáv és FFT számításokat vagy tonalitást.
Bármikor bekapcsolható aktiválási kód megrendelésével.

Az SV 307 választható tartozékai

SP 276
GILL modul alapú
meteorológiai
állomás

SA 206
Mikrofonvédő
tartó állvány

SB 371
Napelem a
monitor
állomáshoz

SB 275
Külső 33 Ah
akkumulátor a
monitor állomáshoz

SV 36
1 pontossági osztályú
akusztikai kalibrátor
94 dB/114 dB at 1 kHz

Mit tartalmaz az SV307 készlet?
Az SV 307 egy integrált Zaj monitor állomás ami azt jelenti,
hogy egy beépített zajszintmérővel, 3G modemmel és
kültéri burkolattal van ellátva. A vízálló tápforrás
folyamatos működést biztosít. Minden SV 307 gyári
kalibrációs
tanúsítvánnyal
és
36-HÓNAPOS
GARANCIAJEGGYEL rendelkezik. a készlet része az
élettartam garanciás MEMS mikrofon.

SV 307 Műszaki adatok
Szabványok
Súlyozó szűrők
RMS Detektor
Időállandók:
Mikrofon
Mikrofon előerősítőr
Lineáris átfogási tartomány
Dinamikus mérési tartomány
Belső zajszint
Frekvencia tartomány
Zajszintmérési eredmények

1. pontossági osztály: IEC 61672-1:2013, 1. pontossági osztály: IEC 61260-1:2014
A, B, C, Z, LF
Valós digitális RMS érzékelő Csúcsérték (Peak) érzékeléssel, 0,1 dB felbontással
Slow, Fast, Impulse
Szabadalmaztatott1 MEMS mikrofon ST 30 1/2” burkolatban
Integrált
30 dBA RMS ÷ 126 dBA Peak (az IEC 61672 szabványnak megfelelően)
20 dBA RMS ÷ 126 dBA Peak (maximális zajszintre jellemző)
kevesebb, mint 20 dBA RMS
20 Hz ÷ 20 kHz
Eltelt idő, Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin (MIN), Lxye (SEL),
2 x LR (ROLLING LEQ),10 x LN (LEQ STATISTICS), Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5, GPS koordináták
egyidejű szimultán háromprofilos szabadon választott szűrőkkel (x) és idetektorokkal (y)
Statisztikák
L (L1 -L99) zajszinrtmérő és 1/1 & 1/3oktávsávos analízis üzemmódban teljes hisztogram
n
1
2
1/1 oktávsávos analízis (opcionálisl) valós idejű 1. pontossági osztályú analízis az IEC 61260 szabvány szerint (31,5 Hz ÷ 16 kHz)
1/3 oktávsávos analízis2 (opcionálisl) valós idejű 1. pontossági osztályú analízis az IEC 61260 szabvány szerint 0 (20 Hz ÷ 20 kHz)
Adat naplózás
Az összegzett eredmények (SR) és spektrum adatok 1 mp-től lefelé és a kiválasztott
paraméterek időtörténésének (TH) naplózása 100 msec lefeléonds.
Hangfelvétel2
Zajesemény felvétel wav. fájl formátumban igény szerint választható sávszélességgel és
felvételi idővel (opcionális)
Belépési védelmi fokozat
IP 65
Bemenetek
LEMO 4-tüskés táp bemenet, kiterjesztett I/O bemenet LEMO 5-tüskés
Távvezérlő Rendszer ellenőrzés
Valós idejű Rendszer ellenőrzés1 és 90 dB és 1 kHz-es beépített zajforrás
Memória
Micro SD kártya 16 GB (cserélhető)
Kijelző & Billentyűzet
OLED színes kijelző 128 x 160 px és 10 nyomógombos billentyűzet
Kommunikációs interfész
USB, 3G modem
GPS
helyzet meghatározásra és idő szinkronizálásra
Energia forrás
Li-Ion tölthető akkumulátor (nem kivehető)
Az akkumulátor üzemideje (7.2 V / 10 Ah)
Kikapcsolt modemnél
legfeljebb 6 nap
Bekapcsolt modemnél
legfeljebb 5 nap3
Napelem (nem tartozék)
MPPT feszültség 17.0 V ÷ 20.0 V
Váltóáramú töltő (tartozék)
Bemenet 100 ÷ 240 VAC,
kimenet+15 VDC 2.5 A, IP 67 burkolat
Külső egyenáram forrás (nem tartozék)
feszültség tartomány 10.5 V ÷ 24 V
pl. 12 V vagy 24 V akkumulátor
Környzeti feltételek
Hőmérséklet
-20 °C és 50 °C között
Páratartalom
legfeljebb 95 % RH
Méretek
680 mm hossz; 80 mm átmérő a szélvédő szivacs kivételével (szélvédő átmérő 130 mm)
Tömeg
kb. 1.8 kg
1szabadalmaztatás folyamatban
2 a funkció zajszintmérő üzemmóddal együtt
működik
3 a használt modemtől függően
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phone/fax (+48) 22 51 88 320, (+48) 22 51 88 312
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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

