SVAN 977A

Zaj & rezgésszintmérő

SVAN 977A zaj & rezgészintmérő
Az 1. pontossági osztályú SVAN 977A
ZAJ & REZGÉS rezgésszintmérőt és

analizátort mind a környezetvédelmi
monitor,
mind
a
munkahelyi
egészségvédelemmel
és
biztonsággal
foglalkozó
szakemberek
igényeinek kielégítésére tervezték.
A SVAN 977W JÓVÁHAGYOTT TÍPUS
WELMEC változata kapható.
A mikrofon előerősítő levételével
alkalmassá tehető az REZGÉS mérésre
– egyszerűen a kábel és a
rezgésérzékelő csatlakoztatásával.

A Bluetooth® interfész csatlakoztatja a
mérőműszert
a
SvanMobile
alkalmazáshoz, amely lehetővé teszi a
mérések
indítását,
a
beállítások
szerkesztését, a fájlok átnevezését és az
eredmények távoli megtekintését.
Bárki, aki méréseket végez a terepen,
nagyra értékeli a SvanMobile azon
képességét,
hogy
automatikusan
hozzácsatolja az időjárási adatokat és a
GPS pozíciót a mérési eredményhez. A
SvanMobile
lehetővé
teszi
a
hangszintmérő
mérési
fájlainak
összekapcsolását az okostelefon media
fájlaival, például a FOTÓ, VIDEÓ vagy
AUDIO felvételekkel.

A
mikrofon
előerősítőt
MEGERŐSÍTETTÉK egy fém gallérral, hogy védjen
a mechanikai sérülések ellen.

Az
IDŐTÖRTÉNÉS
eredmények
NAPLÓZÁSA, mint például az Leq, Max,
Min és Peak két egyidejű naplózási
(logger) léptékkel tárolódik le a 8 GB-os
microSD memóriakártyára (bővíthető 128
GB-ig).

Nagy OLED KIJELZŐ teljes színével és
ÉLES KONTRASZTJÁVAL nappali és
éjszaki fénynél is lehetővé teszi a mérést.
Az OLED technológia nem használ háttér
akkumulátor üzemidőt biztosít.
Speciális
mikrofon
használatával
lehetséges
40
kHz-től
az
ULTRAHANG tartományban való
mérés.

A SVAN 977A műszerről
A SVAN 977A 1. pontossági osztályú zaj és rezgésmerő
munkahelyi
és
környezeti
alkalmazásokra
került
kifejlesztésre. Az alábbi szélessávú eredményeket biztosítja
Leq, Max, Min and Peak minden szabványos súlyozó
szűrővel egy hihetetlen időtörténés tároló funkcióval két
állítható
naplózási
(logger)
léptékkel.
A SVAN977 különleges tulajdonsága az ultrahang sávban
törtenő mérés 40 kHz-től. Az ultrahang sávot általában

20 kHz-es frekvenciatartományban mintázza Az ultrahangot
számos ipari eljárásban alkalmazzák úgy mint tisztitás, fúrás
vagy
hegesztés,
valamint
kórházakban
vizsgálati
eljárásokban. A beépitett Bluetooth® interfész együtt a
SvanMobile okostelefon alkalmazással, kiterjeszti a mérési
képességeket az okostelefonok által kinált valamennyi
funkcióval, beleértve a szöveg/hang kommenteket,
fényképeket, videokat, GPS pozíciókat stb.

Szoftver a SVAN 977A műszerhez
A SvanPC ++ az alábbi funkciókat támogató számítógépes szoftver, a mérési
eredményeknek a számítógépre történő letöltése, mérési beállítások létrehozása, alap Leq
/ RMS újraszámítás, mérési eredmények szöveges, táblázatos és grafikus formában történő
megjelenítése, adatok exportálása táblázatkezelő (excel) vagy szövegszerkesztő (word)
programokba. A SvanPC ++ szoftver új verziója támogatja a Svantek eszközökkel rögzített
hang fájlok elemzését (például a tonalitás kiszámítását).
A Supervisor a munkahelyi zaj és rezgés expozíciójának meghatározására szolgáló
szoftver. Támogatja az adatletöltést, a műszer beállítását, és eszközöket biztosít a
jelentések elkészítéséhez. Az SVAN 977A-ból származó adatfájlok felhasználhatók az összes
szükséges mérési eredmény és bizonytalanság kiszámításához az ISO 9612 szabványban
leírt mérési stratégiáknak megfelelően.

SvanMobile egy olyan Android eszközökhöz készült alkalmazás, amely a Bluetooth®
kapcsolatot használja az SVAN977A vezérlésére. Lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy méréseket indítson, módosítsa a beállításokat, átnevezzen fájlokat és távolról nézze
meg az eredményeket.SvanMobile automatikusan hozzáadja a meteorológiai adatokat és
a GPS pozíciókat a mérési eredményekhez. SvanMobile lehetővé teszi a a
hangszintmérőről származó mérési fájlok összekapcsolását az okostelefonhoz tartozó
médiafájlokhoz, például fényképekhez, videókhoz vagy hangfelvételekhez.

Opcionális funkciók

IDŐTARTOMÁNY JEL FELVÉTEL a nyers jel felvétele 48 kHz-es mintázási frekvenciával.
A nyers jel analízise akkor alkalmazható, ha a frekvenciaanalízis nem elegendő. A kiváló
minőségű hang fájlok (48 kHz, 24 bit) utólagos feldolgozása, mint a tonalitás kiszámítása
l e h e t s é g e s a SvanPC ++ programban. Az időtartomány jel hang formátumban
rögzítődik, ami azt jelenti, hogy a PC szoftverben lejátszható, és zajforrásfelismerésre
(hangfelvétel) használható.
A jel FREKVENCIA ANALÍZISe 1/3 oktávsávos funkcióban a magas vagy alacsony
frekvenciáknak az általános értékekre gyakorolt hatásának meghatározására szolgál. Az 1/3
oktávsáv szintén használható a tonalitásnak az ISO 1996-2 szabvány szerinti értékelésére.
(egyszerűsített módszer). Az bármikor aktiválható az aktiváló kód megvásárlásával.

Opcionális mikrofonnal 1/3 oktávsávos vagy FFT analízis üzemmódban a SVAN977A
alkalmas ULTRAHANG analízisre legfeljebb 40 kHz-ig. Az ultrahang sávot általában 20
kHz-es frekvenciatartományban mintázza. Az 1/3 oktávsávban meghatározozott a Leq és a
Max értékek megengedhető ultrahangszintek határértékei általában 20 kHz, 25 kHz, 31,5
kHz és 40 kHz között fejeződnek ki.

A SVAN 977A opcionális tartozékai

SC 26
Előerősítő
hosszabbító
kábel

SA 277
Kültéri
mikrofonvédő
készlet

SM 277 PRO
Kültéri
monitor
bőrönd

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

SV MK202E
Ultrahang
mikrofon 40 kHzes sávig

Mit tartalmaz a SVAN977A készlet ?
A SVAN 977A készlet egy 1. pontossági osztályú az IEC61094-4 szabványnak
megfelelő leszerelhető SV12L mikrofon előerősítővel és magas minőségű
többirányú ACO SV7052E mikrofonnal felszerelt zaj & rezgésszintmérőt tartalmaz,
A tartozékok listája: SA143 hordtáska, SA22 szélvédő szivacs, 16 GB-os microSD
memória kártya, négy db AA elem, USB kábel, és CD kezelési útmutatóval. Minden
SVAN 977A rendelkezik gyári kalibrációs bizonylattal és 36 hónapos garanciával.

SVAN 977A műszaki adatok
Zajszintmérő & Analizátor
Szabványok
Súlyozó szűrők
Idő állandók
Mikrofon
Előerősítő
Lineráis átfogási tartomány
Teljes dinamikus átfogási tartomány
Belső zajszint
Dinamikus tartomány
Frekvencia tartomány
Zajszintmérő üzemmód eredményei
Mérési profilok
Analizátor1 (opcionális)

Statisztika
Adat naplózás1
Hang felvétel1 (opcionális)

1. pontossági osztály: IEC 61672-1:2013; 1. pontossági osztály: IEC 61260-1:2014
A, B, C, Z, LF, U, AU
Slow, Fast, Impulse
ACO SV 7052E, 35 mV/Pa, polarizált 1/2” kondenzátor mikrofon
SV 12L levehető (TNC)
25 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak (az IEC 61672 szabványnak megfelelően)
15 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak (maximális zajszintre jellemző)
Kevesebb, mint 15 dBA RMS
>110 dB
10 Hz ÷ 20 kHz ACO SV 7052E mikrofonnal
Eltelt idő, Lxy (SPL), Lxeq (LEQ), Lxpeak (PEAK), Lxymax (MAX), Lxymin (MIN),
LR (GÖRDÜLŐ LEQ), Ovl (TÚLCSORDULÁS), Lxye (SEL), LN (LEQ STATISZTIKA), Lden, LEPd, Ltm3, Ltm5
Egyidejű zajszintmérés három mérési profilban egymástól független súlyozó szűrőkkel (x) és detektorokkal (y)
Valós idejű 1/1 oktávsávos vagy opcionális 1/3 oktávsávos analízis, 40.0 kHz-es sávig 1. pontossági
osztály: IEC 61260-1
FFT analízis 1600 vonalas, 40.0 kHz-es sávig (opcionális)
RPM fordulatszámmérő a rezgés méréssel párhuzamosan (opcionális)
Ln (L1-L99), zajszitnmérő 1/1 vagy 1/3 oktávsávos analízisben teljes hisztogram
Az összegzett eredmények időtörténés naplózása, a spektrum két állítható tárolási léptékkel 2 ms alsó értékkel
Hangfelvételek az időtörténésii adatokhoz vagy WAV formátumban választható sávval és felvételi idővel

Rezgésmérő & Analizátor
Szabványok
Mérő üzemmód
Szűrők
Gyorsulás érzékelő
Analizátor1 (opcionális)

Adat naplózás
Idő-tartomány jelfelvétel1

ISO 20816-1
RMS, Max, Peak, Peak-Peak
Egyidejű zajszintmérés három mérési profilban egymástól független súlyozó szűrőkkel és detektorokkal
HP1, HP3, HP10, Vel1, Vel3, Vel10, VelMF, Dil1, Dil3, Dil10, Wh
SV 80 (100 mV/g) vagy bármilyen IEPE gyorsulás érzékelő (opcionális)
Valós idejű 1/1 oktávsávos vagy opcionális 1/3 oktávsávos analízis, 40.0 kHz-es sávig 1. pontossági
osztály: IEC 61260-1
FFT analízis 1600 vonalas, 40.0 kHz-es sávig (opcionális)
RPM fordulatszámmérő a rezgés méréssel párhuzamosan (opcionális)
Az összegzett eredmények időtörténés naplózása, a spektrum két állítható tárolási léptékkel
Folyamatos vagy kioldásos idő-tartomány jelfelvétel WAV formátumban (opcionális)

Általános információk
Bemenet
Memória
Kijelző
Interfészek
Áramforrás

Környezeti feltételek
Méretek
Tömeg

TNC konektoros IEPE
MicroSD memóriakártya 16 GB (kivehető & bővíthető)
Szuper kontrasztos (10000:1) OLED 2.4” színes kijelző (320 x 240 pixeles)
USB 2.0 Client, Bluetooth®, RS 232 (opcionális SV 55-tel)
Külső I/O - AC kimenet(1 V Peak) vagy Digitális be/kimenet (Kioldás – Pulse)
Négy AA elem
üzem idő> 12 h (6 V / 2 Ah)2
Négy újratölthető AA akkumulátor
üzem idő > 16 h (4.8 V / 2.6 Ah)2 (nem tartozék)
Külső áramforrás
6 V/500 mA DC ÷ 15 V/250 mA DC
USB interfész
500 mA HUB
Hőmérséklet
-10 °C és + 50 °C között
Páratartalom
legfeljebb 90 % RH, nem lecsapódott
340 x 79 x 39 mm (mikrofonnal és előerősítővel)
Kb.. 0.6 kg elemekkel

a mérő üzemmóddal együtt dolgozik
a műszer üzemmódjának függvényében

1
2

SVANTEK Sp. z o. o 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

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

