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A termékek speciális szelektív gyűjtőhelyeken kell leadni. Ily módon hozzájárul a környezete védelméhez.  

 
Figyelem: akkumulátor feszültségjelző – Hogy az akkumulátor jelzett töltöttségi állapota pontosabb 

legyen, a műszernek teljes lemerüllésig kell üzemelnie. Ezt követően töltsük fel teljesen a 
mikro USB csatlakozon keresztül. Ez az eljárás javalott az első használatkor, Néhány 
havonta ismételjük meg ezt a műveletet, hogy megőrizzük a minél pontossabb töltöttségi 
állapot jelzést.  

 
Figyelem: minden napos használat esetén mindig helyezze fel az SA122 szélvédő szivacsot. 

 
Figyelem: A SV104 műszer nem tartalmaz belső alkatrészeket, melyeket a felhazsnáló 

karbantarthatna. A dózismérő burkolatának kinyitása a garancia elvesztését eredményezi.  
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1 BEVEZETÉS 

Az SV 104 egy modern, a munkavédelmi zajmonitorozást forradalmian megközelítő műszer.  
A következő új, hasznos funkciókat tartalmazza: hangkommentár, hangesemények felvétele valamint a 
rezgés és rázkódás érzékelés. Vezeték nélküli zajdózsimérő, amely általában a felhasználó vállára van 
rögzítve a hozzácsatlakozó rögzítő csipesszel, közel a fülhöz. 

Ehhez a zajdózismérőhöz egy strapabíró 1/2" MEMS (SV 27 katalógus szám) mikrofon tartozik, amely 
lehetővé teszi az egyszerű és automatikus kalibrálást bármely rendelkezésre álló akusztikai kalibrátorral. 

A legjobb kategóriájú, magas felbontású színes OLED kijelző szöveges és grafikus információkat 
jelenít meg és tökéletesen látható mind nem elégséges fényviszonyok között valamint napfényben. Enek 
köszönhetően a  mérések végzése igazi örömet okoz. 

A három egymástól független akusztikai profil lehetővé teszik az különböző korrekciós 
karakterisztikával és RMS detektor időállandójával történő egyidejű méréseket. Minden profil az eredmények 
széles skáláját foglalja magába: (pl. Leq, Lmax, Lmin, Lpeak, L, LE,…). Minden megkövetelt korrekciós 
karakterisztika  (A, C, Z)  egyidejűleg számítódik. 

Például könnyen beállítható az egyik profil az ACGIH ajánlásaival történő zajparaméter monitorozásra, 
a másik profil beállítható az OSHA HC-nek megfelelően és egyidejűleg monitorozni a zajt az OSHA PEL 
beállításokkal. 

A digitális processzor számítási teljesítmáényét kihasználva, a SV104 műszer egyidejűleg számíthatja 
a valós idejű dózimetrikus eredményeket és végezheti az 1/1 oktávsávos analízist figyelembevéve a 
statisztikai szintek számítását. 

A beépített háromtengelyes gyorsulásérzékelőnek köszönhetően a SV104 műszer érzékeli a 
rezgéseket és rázkódásokat és jelenleg a piacon a műszakilag legfejlettebb és legstrapabíróbb személyi 
dózismérő. 

A minden profilban történő fejlett időtörténés rögzítés lehetővé teszi a mért jel komplett információinak 
biztonságos felvételét a műszer nagy kapacitású 8 GB-os memóriájába. 

A műszer áramellátása egy új generációs Ni-MH belső akkumulátorral történik, kb. 40 órás1 
folyamatos üzemelést téve lehetővé. A modern technológiai alkalmazások lehetővé teszik az 1800 töltési 
ciklust. Összehasonlításul: a hagyományos technológiájú Ni-MH maximálisan 500 töltési cklust tesz 
lehetővé. Az akkumulátor önkisülésének mértéke kb. 3 %/hónap, ellentétben a hagyományos technológia 40 
%-ával. Lehetséges a műszer tápellátása és töltése az USB bemeneten keresztül. Az USB interfész 
lehetővé teszi az SV104 és a számítógép közötti gyors adatcserét speciális dokkoló állomás használata 
nélkül. 

A műszer együttműködik a Svantek cég speciális munkavédelmi szoftverével, a Supervisorral, 
valamint a teljes analízishez szolgáló SVAN PC++ szoftverrel.. 

A strapabíró és könnyű felépítmény innovatív módon mágnessel rögzített szélvédő szivaccsal 
felszerelt, ami lehetővé teszi enek a modern műszernek a kivételes funkcióinak könnyű használatát. 
Figyelembevéve a kiegészítő automatikus kalibráció funkciót bátran állítható, hogy eddig a piacon még nem 
volt ilyen fejlett, egyidejúűleg nem drága zajdózismérő, amely legpontosabb és legbiztonságosabb 
méréseket biztosítja. 

Megkönnyítendő az SV104 használatát, a kezelési útmutató első része leírja a zajdózis mérés alap 
ismérveit majd azt követően bevezet a dózismérő beállításába valamint a mérések elvégzésnek módjába.  

  
1  Kikapcsolt kijelzővel. Az oktávsávos analízis kikapcsolva. 
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1.1. Hangnyomás 

Az emberi fül a 20 μPa (hallás küszöb) és a 20 Pa (fájdalom küszöb) tartományba tartozó hallható 
akusztikai hangnyomás szintek változását érzékeli, ami egy 1:10,000,000 hatalmas skálán történik. Mivel 
ilyen hatalmas lineáris skála alkalmazása nem praktikus, a fiziológiai és pszichológiai hallásérzékelésnek 
szintén megfelelő decibeles (dB) logaritmikus skálát vezettek be. Ezért általánosan, az hangnyomást 
decibelben mérik. Az alábbiakban példaként bemutatásra kerül a különböző zajforrásokra vonatkozó alap 
információk. 

 
Hangforrás Zajszint [dB] 
Lökhajtásos repülő 50 m 
távolságból vagy közeli 
fegyver elsütés 

 
140 

Fájdalom küszöb 130 
Kellemetlenségi küszöb 120 
Motoros láncfűrész 1m távolságból 110 
Diszkotéka, 1m-re a hangszórótól 100 
Porszívó 1 m távolságból 70 
Beszélgetés 1m távolságból 60 
Csnedes könyvtár 40 
Levél zizegés 10 
Hallási küszöb 0 

 

1-1 Táblázat: A zajforrás referenciaszintjei 
 

1.2. Zajdózismérés 
 

A zaj számos munkahelyen komoly veszélyt jelent. A munkagépek és eszközök által okozott zaj nem 
megfelelő kiküszöbölése vagy a zajexpozíció ellenőrzése következtében a dolgozó esetében tartós 
halláskárosodás léphet fel. A középfül nagyon érzékeny része a hallószervnek, amely a jelenlegi orvosi 
ismeretek szerint teljes mértékben nem regenerálható. Nagyon fonrtos megvédeni a hallószervünket a túlzott 
zajtól. A magas szintű zajexpozíció ezenkívűl okozhat fizikai és pszichikai streszt, csökkentheti a munka 
teljesítményt és megnehezíti a rendes kommunikációt, ami viszont a mozgó berendezések, a munkatársak 
valamint figyelmeztető jelzések zaj miatti nem hallhatósága miatt balesetekhez és sérülésekhez vezethet.  
A kétségtelen hallásproblémák erős kihatással vannak a dolgozók és azok családjainak életminőségére. 

A munkahelyi zajexpozíció mérések alapvető részét alkotják minden jó hallásvédelmi és 
zajcsökkentési programnak. A zajdózis mérések végzésének célja a dolgozókat egy normális műszakban 
érő átlagos zajexpizíció értékelése. A zajdózismérőt a dolgozó mindehová magán hordja, tehát a 
berendezés rögzíti az összes káros zajt, ami egy normális munkanap során előfordul.  

Ha a munkabeosztás változik, megnehezítve az események pontos előrelátását, a zajdúzismérőt lehet 
viselni az egész műszak alatt. Lehet rövidebb időszakokra is viselni, de reprezentatívabb és pontosabb a 
napi expozíciós terhelés kiszámítása a mérés alapján.  
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1.3. Szabványok 
 

A zajexpozíció hatását az emberi hallásra régóta vizsgálják. Már 1954 óta az AIHA (Amerikai Ipari 
Munkaegészségügyi Társaság) – Rosenwinkel & Stewart – leírtak „új berendezést, amely integrálja a letelt 
időszak zaj energiáját”. 1956-ban – von Witternand & von Gierke szabadalmat kaptak egy zajexpozíció 
mérőre, amely „az egész időtartam mutatására szolgált, amelyben a zaj meghalad egy meghatározott 
szintet”. Ekkortól volt lehetőség hosszú idejű mérések végzésére, a műszert a személyzet a rendes 
munkaidőben magával hordta. 

Végezetül a megfelelő szervezetek kidolgozták a zajexpozíciót szabályozó szabványokat.  
A nemzetközi szabványok munkavédelmi előírásokban vannak meghatározva pl. Az Európai Parlement és 
Tanács 2003/10/WE Direktívája (2006. február 3) a minimális munkavédelmi előírásokat illetően a 
dolgozókat érő fizikai tényezőkből (zaj) következő expozíciós kockázatról vagy a Nemzetközi 
Elektrotechnikai Bizottság IEC-61252 számú iránymutatásai.  Az uns direktíva utal az ISO 9612-2009 
Akusztika – A munkahelyi zajexpozíció meghatározása – mérnöki módszertan. 

Némileg más előírásokat és korlátozásokat dolgoztak ki a megengedett zajexpozícióra az USA-ban a 
Munkavédelmi és Egészségügyi Hivatal által (OSHA) 29 Szövetségi előírások kódexe (CFR) 1910 Általános 
ipari előírások: 1910.95 sz. szabvány a munkahelyi zaj expozícióra, az Amerikai Bányászat Biztonsági 
Hivatal (MSHA) valamint a Kormányzati Ipari Egészségügyisek Amerikai Konferenciája (ACGIH). A zaj 
expozíciót szabályzó előírásoknak az a célja, hogy eliminálja azokat vagy biztosítsa az azzal kapcsolatos 
veszélyek megfelelő ellenőrzését. 

 
Szervezet Internet oldal 

ISO http://www.iso.org 
IEC http://www.iec.ch 
OSHA http://www.osha.gov 
MSHA http://www.msha.gov 
NIOSH http://www.cdc.gov/niosh 
ACGIH http://www.acgih.org 
CCOHS http://www.ccohs.ca 
…  

 
1-2 Táblázat: Szabványosítási szervezetek internet oldalai 

 
 

Ezenfelül a jelenlegi zajdózismérőknek teljesítenie kell az alábbi szabványokban megkövetelt 
pontossági és teljesítményi elvárásokat: 

- IEC 61252 
- ANSI S1.25 
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1.4. Alkalmazás 

 
Az SV 104 zajdózismérő tökéletesen megfelel az ISO, OSHA, ACGIH, MSHA, NIOSH előírásainak 

megfelelően végzett munkahelyi zajszint mérés alapján végzett zajexpozíció minősítéshez. A dózismérő 
beépített a különböző mérési elvárásoknak megfelelő beállításokkal kerül értékesítésre és sokoldalú 
alkalmazást biztosít, igény szerint a felhasználó által is konfigurálható: 

 
- Ipari zaj mérése és ellenőrzése 
- Munkahely minősítés 
- Üzemek/rendszerek/berendezések monitorozó rendszere 
- A hallásvédelmet érintő előírásoknak való megfelelőség 
- Szállítással kapcsolatos zaj vizsgálata 
- Az ember környezetében fellépő zaj megállapítása 
- Csúcsértékes zajdózismérő, amely pl. a hadiparban alkalmazható. 

 

Az SV104 legfontosabb funkcióinak egyike az adattárolás különleges funkciója, amely lehetővé teszi 
nagyszámú zaj paraméter, szabályos időszakonkénti, valamint a mérés ideje alatt előforduló programozott 
és eseti zajesemények letárolását. 

A mérési eredményeket könnyen átküldhetők a rendelkezésre álló Supervisor vagy SvanPC++ 
szoftverbe. A legnagyobb zajjal jellemezhető időszakok egyből láthatók grafikus formában a konkrét 
szakaszokhoz pedig egyből hozzárendelhetők a megfelelő tevékenységek. Ez határozottan megkönnyíti a 
szabályozó szervek előírásainak való megfelelőséget  valamint a szükséges speciális hallásvédő programok 
bevezetését. Az SV 104 zajdózismér lehetővé teszi az alapvető kérdésre való válaszadást: MIKOR? és 
MILYEN? zajexpozíció fordul elő?  Az adat felvétellel történő mérések egyből megkezdhetők vagy 
beprogramozhatók a jövőre nézve, úgy hogy a mérési folyamat a megadott órában kezdődjön el és 
fejeződjön be helyszíni jelenlét nélkül. 

Ezenfelül az SV104 műszer a mérés előtti vagy utáni hangkommentár felvételét teszi lehetővé, ami azt 
eredményezi,hogy ez a munkavédelmi szakértők ideális műszere mindenféle zajexpozíció méréseknél 
történő használatra. 
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1.5. Mérési eljárások 

 
A mérések végzése során a zajdózismérőt a dolgozó vállára kell felhelyezni a műszak kezdetekor és a 

teljes műszak vége után levenni. Rövid időszaku vizsgálatok esetén figyelni kell arra, hogy az eredmény 
reprezentatív legyen az egész műszak expozícijára nézve. A rövid idejű mérések a vizsgálatot végzőtől 
mélyebb tudást és a műszak alatti várható munka feladatok valamint az ilyen munkafázis ciklusok 
időtartamának ismeretét követeli meg. 

 

A mérések megkezdése előtt meg kell bizonyosodni, hogy az értékeléshez kiválasztott dolgozók az 
eszközhasználatot és más munkafeladatokat normális (reprezentatív) körülmények között végzik, és 
meghatározni a munkájuk folytatásának szükségességét szokványos, mindennapi módon (a zajdózismérő 
viselése nem zavarhatja a rendszeres feladatvégzésben). Világossá kell tenni a dolgozónak az eljárás célját, 
amely során viselni fogja a zajdózismérőt valamit felhívni a figyelmet annak megérintési tilalmára, vagy más 
módon megzavarni a mikrofon működését. Ki kell oktatni a dolgozót, hogy amennyiben az nem szükséges, 
akkor nem kell mozognia a zajdózismérővel. Egy általános mérési folyamat elvégzésének az alábbiak szerint 
kell lezajlania: 

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi állapota elegendő legyen legalább kétszer annyi ideig, 
mint amennyi elvárt a mérési folyamatban. 

2. Ellenőrizze, hogy a műszer beállított mérési módja megfelelő-e és szükség esetén módosítani azt.  
3. Ellenőrizze, hogy megtörtént-e a műszer kalibrálása és szükség esetén szabályozza be a beállítást.  
4. Rögzítse a műszert a vizsgálathoz kijelölt dolgozó vállára. A mikrofon beállítására vonatkozó 

iránymutatás a felszerelésére vonatkozó fejezetben található.  
5. Amennyiben nem lett beprogramozva az automatikus adat felvétel, akkor kézileg indítsa el azt. 
6. A mérési folyamat befejezését követően, állítsa le az adat felvételt és vegye la a zajdózismérőt a 

dolgozó válláról.  
7. Ismételten ellenőrizze a zajdózismérő kalibrálását. Ha a műszer a kalibrálási értéken kívűl esik, 

akkor az eredmények érvényteéenek lesznek. (ha két egymást követő teszt esetén a referencia 
szinthez képest ± 0.5dB-nél nagyobb, akkor a mérési eredményeket érvénytelennek kell tekinteni és 
megkeresni ennek az okát, majd megismételni a mérést). 

8. A zajexpozíció felvételek értékelését végezze el az Ön szervezetében meghatározott eljárásnak 
megfelelően. 

9. Győzödjön meg, hogy a jelentést a megfelelő személynek adta át. 
10. A zajexpozíció felvételek másolatát adja át az értékelésben résztvevő személynek, magyarázza el 

az eredményeket és győzödjön meg, hogy a felvett expozíciós szintnek megfelelő fülvédő lett 
kiválasztva. 
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2 A KÉSZLET ÖSSZETÉTELE 
 

2.1 A SV 104 zajdózismérő rövidített specifikációja 
□ Az  IEC 61252; ANSI S1.25 nemzetközi szabványoknak megfelelő zajdózismérő; 
□ 2. pontossági osztályú, MEMS típusú mikrofon: SV27, méret 1/2" 
□ Tökéletes világosságú és élességű színes OLED kijelző 
□ Hatalamas memória 8GB 
□ USB 2.0 csatlakozó (mód: full-speed) 
□ Egyidejűleg működő Slow,  Fast,  Impulse  idődetektorok az A,C,Z korekciós szűrőkkel történő 

mérésekhez.   
□ Frekvencia tartomány 20 Hz ÷ 10 kHz 
□ A mérési átfogás jobb, mint 60 dBA RMS ÷ 140.1 dBA Peak 
□ Dinamikus tartomány 90 dB felett 
□ csere frekvencia 2, 3, 4, 5, 6 
□ Mérési eredmények: Run Time (TIME), Lpeak, Lmax, Lmin, L, DOSE (%), D_8h, PrDOSE, Leq, LAV, 

LE, SEL8, E, E_8h, LEPd, PSEL, Ltm3, Ltm5, Lstat, PTC, PTP, ULT, TWA, PrTWA, Lc-a, OVL 
□ 3 független mérési csatorna, a felhasználó által konfigurálva 
□ Könnyen kezelhető előzetes beállítás 
□ Az időtörténés adatainak felvétele  Leq/Lav/Lmax/Lmin/Lpeak  0,1s  és  1 óra között váltakozó 

léptékkel, valamint egyedi statisztikai értékekkel összegzett ereményekkel. 
□ Valós idejű oktávsávos analízis - 9 közép frekvencia szűrővel - 31 Hz ÷ 8 kHz, 2. pontossági osztály 

– IEC 1260; oszlop diagrammos megjelenítéssel Leq és Lmax szintekkel oktávsávban valamint A, C 
és Z széles sávú korrekciós szűrőkkel  (opcionális SF 104-OCT) 

□ Zajesemények felvétele, kioldásos és folyamatos üzemmód, mintázási frekvencia  12/24  kHz, fájl 
formátum .wav (opcionális SF 104-WAV) 

□ Hangkommentár hangfelvétele kívánság szerint,a mérések előtt vagy után, a mérési fájlba mentve. 
□ A felhasználó által programozható rezgés és rázkodás érzékelő, váltakozó szinttel: 1g-15g 
□ Egy nyomógombbal indítható automatikus akusztikai kalibrálás mérés előtt és után 
□ Üzemidő > 40 óra (kijelző és oktávsávos analízis kikapcsolva) 
□ Hihetetlenül kompakt műszer, könnyű és ellenálló felépítmény IP65 osztályú víz és por elleni 

védelemmel 
 

 

2-1 ábra SV 104 MŰSZER MIKROFONNAL ÉS 
SZÉLVÉDŐ SZIVACCSAL 
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2.2  A csomag tartalma 

 

□ SV 27 - ½” MEMS mikrofon a SV 104 műszerhez 
□ SA 122 – szélvédő szivacs 
□ SC 156 - mikro USB 2.0 kábel 
□ CD kezelési útmutatóval  
□ Beépített akkumulátor (töltő/hálózati táp nem tartozék) 

 

 

2.3 Alaptartozékok 
 

□ SV 27 – ½” MEMS mikrofon a SV 104 műszerhez 
□ SA 122_3 –3 darabos mikrofonszélvédő csomag az SV104 zajdózismérőhöz 
□ SV 34 – akusztikai kalibrátor, 2. pontossági osztály: 1000Hz/114dB 
□ SC 156 –mikro USB 2.0 kábel 
□ SA 54 – łtöltő/hálózati táp az x SV 104-hez 
□ SA 73 – tároló 5 db SV104 zajdózismérőhöz és tartozékaihoz (vízálló) 
□ SA 156 –USB elosztó 5 db SV104 zajdózismérő töltéséhez és adatletöltéshez 
□ A konfigurálást, az adat megtekintést és átvitelt ellenőrző szoftver, USB driverek a 32 és 64 bites 

operációs rendszerekhez (MS Windows XP, Vista, Windows 7) elérhető, mint ingyenes szoftver. 
 

 2.4 A műszer programjának opciói 
□ SF 104 OCT 1/1 – valós idejű 9 sávos oktáv analízis opció  
□ SF 104 WAV – zajesemény felvétel opció 
□  

 

 

 

 
Figyelem: A műszer program opciói bármikor megvásárolható, azok aktivizálásához csak egy speciális 

kód megadása szükséges. 
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3 A MÉRÉS MEGKEZDÉSE 
 
 

3.1 A rendszer leírása 
Az alábbi 3-1 ábra bemutatja az SV 104 zajdózismérőt és annak vezérlő elemeit 

 
 
 
 
 

SV 27 mikrofon SA 122 
szélvédő szivaccsal 

 
 
 
 
 
 
 

Rögzítő elem 
Rögzítő csipesz 

Diódás állapot jelző 
□ NARANCSSÁRGA: stop 
□ ZÖLD:mérés 
□ PIROS: riasztás 

 
 

Színes kijelző 
Felbontás 128 x 64 pixel 

 
 
 

Billentyűzet 
Három vezérlőgombos: 

 

LE/FEL 

PROFIL 

ENTER 

3-1 ábra: Az SV 104 képe 
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3.2  Be- és kimeneti csatlakozók leírása 

 
Az SV 104 műszer hasznos csatlakozó készlettel van felszerelve: 

□ Mikrofon csatlakozó (elengedhetetlen a méréshez) 
□ mikroUSB csatlakozó töltés és adatletöltés) 
□ Tölrési csatlakozó (jövőbeni használatra fenntartva) 
□ Gyors infravörös csatlakozó (jövőbeni használatra fenntartva) 

 
 
 
 

MikroUSB 
csatlakozó 

 
 
 
 
 
 
 

3-2 ábra: A SV 104 oldalkép – a mikrofon és mikroUSB csatlakozó 
 
 
 
 
 
 
 

Töltési 
csatlakozó 

 
Infravörös 
csatlakozó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-3 ábra: SV 104 hátképe – töltési és infravörös csatlakozó 

Mikrofon 
rögzítő 
csatlakozó 
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3.3 Szélvédő szivacs 

A használat során erősen ajánlott az SV104 zajdózismérőt felszerelni a készlethez tartozó SV122 
szélvédőszivaccsal. A műszer kalibrálásához szükséges a szélvédő szivacs leszerelése, hogy a mikrofon 
hozzáférhető legyen. A hangkommentárok felvételéhez nem kell leszerelni a szlvédő szivacsot. 

Az SV 104 zajdózismérő hasznosítja az innovatív és precíz mágneses rögzítési módot a szélvédő 
szivacsnka a mikrofon felépítményéhez való rögzítéséhez. A szélvédő szivacs levételéhez kissé nyomja meg 
a habos szélvédő alsó részét és vegye azt le a mikrofonról. Az SV104 kalibrálását követően ismételten 
rögzítse a szélvédő szivacsot, vatosan visszahelyezve azt a mikrofonra. 

 
3-4 ábra: SA 122 szélvédő szivacs 

 
3.4 Rögzítő elemek 

Az értékesített SV 104 zajdózismérő szabványos rögzítő csipesszel van felszerelve. A rögzítő 
csipeszek csípőfogóval cserélhetők. 

 

 
3-5 ábra: SV 104 szabványos rögzítő elemek 
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3.5 Diódás állapotjelző 

 
Az SV 104 műszer háromszínű diódás állapotjelzővel van felszerelve, amely a kijelző felett a 

mikrofonrögzítőfej jobb oldalán helyezkedik el. 
3-1 Táblázat: tartalmazza azokat a leírásokat melyekre az adott színű dióda felvillan. 

 
A diode színe Leírás 
ZÖLD másodpercenként villogó  
 

Azt jelzi, hogy mérés zajlik és a riasztási szintet nem 
haladta meg. 

NARANCSSÁRGA 12 MP-KÉNT VILLOGÓ 
Co 12 sekund 

Azt jelzi, hogy a mérés le lett állítva és a riasztási dózist 
nem lépte túl 

PIROS egyszeres 1 mp hosszú villogás 
 

Rezgési szint érzékelését jelzi. A dióda a túl nagy 
rezgések elmúlása után kialszik. 

PIROS gyorsan villogó 
Másodpercenként négyszer 

Riasztási állapotot jelez: 
Például: a dózis meghaladta a riasztási szintet. 

 
3-1 táblázat: A diódás állapotjelző leírása 

 
 
 

3.6 Állapotjelző ikonsor 
 

A kijelző felső sávjában a munkamenetről jelenik  meg információ. LÁsd a lenti leírást. 
 
 
 

időtörténés 
felvétel ikonja 

 
Hangesemény felvétel 
ikonja (EVENT/ WAVE) 

 
MÉRÉS FOLYAMATBAN 
villogó ikon 

 

az aktuális 
AKUSZTIKAI 
PROFIL száma 

AKKU 
állapotjelző 
Töltés közben 
villog 

 
 
 
 
 
 
 
 

Túl alacsony 
jelszint ikonja 

 
TÚLCSORDULÁS 
jelző 

 
mérésen kívűl AKTUÁLIS ÓRA 
vagy mérés közben MÉRÉSI 
IDŐ 

 
 
 

Rysunek 3-6 Az SV 104 kijelző ikonjainak leírása 
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3.7 A műszer kézi vezérlése 

 
Habár a műszer kisméretű, a klaviatúrája minimalisztikusra van tervezve, annak jó ergonómiája és könnyű 
kezelésének megtartása mellett. Ennek köszönhetően a műszer nyomógombjainak száma három volt 
redukálható. 

 
A felhasználó a műszert az alábbiak szerint kezelheti: 

- üzemmód váltás  VIEW2 az <ENTER> nyomógombbal  

- a kívánt akusztikai profil kiválasztása ACOUSTIC PROFILE3  a <PROFILE> nyomógombbal  

- az eredmények görgetése le/fel (SCROLL) a  <SCROLL> nyomógombbal  
 
 

 
 
 
  

2 lásd a 3.9 fejezetet a VIEW megtekintési üzemmód 
3 lásd a 3.8 fejezetet a „3 az 1-ben” funkcióról (3 egymástól függeten akusztikai profil) 

 
Figyelem: Energia takarékosság és az akkumulátor élettartamának kímélése céljából az 

SV104 kijelzője 30 mp passzivitást követően automatikusan kikapcsol. A diódás jelző 
továbbra is informálja a felhasználót a munka aktuális állapotáról és a lehetséges 
riasztási állapotokról. Tetszés szerinti nyomógomb megnyomásával ismételten 
bekapcsolható a kijelző. 
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 3.7.1. Alapvető nyomógomb funkciók 
 

A műszer előlapján az alábbi nyomógombok találhatók.  Az alábbiakban található a nyomógombok alapvető 
funkcióinak leírása (roved megnyomás): 

3-7 ábra Az előlap irányító nyomógombjai – alapvető nyomógomb funkciók 

 
 
 

AKUSZTIKAI PROFIL 
 
 

EREDMÉNYEK 
 
 
 
 
 
 
 
 

<SCROLL> nyomógomb 
az EREDMÉNYEK görgetése 

 
<PROFILE> nyomógomb 
a megvilágított 
AKUSZTIKAI PROFIL 
váltása 1, 2, 3, 1 stb.. 

 
 

<ENTER> nyomógomb 
 A VIEW (megtekintési) üzemmód  
 váltása (lásd 3.9 fejezet) 
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 3.7.2. Alternatív nyomógomb funkciók 

 
Alternatív, a nyomógombok hosszú megnyomása,  (a nyomgómb ikonok prios színnel jelölve) lehetővé teszi a 
speciális funkciók gyors elérését: 

 
- POWER ON/OFF – a műszer tápforrásának be/kikapcsolása 

az <ENTER> nyomógomb lenyomva tartásával 
- Hang kommentár felvétel (VOICE COMMENT) -  

a <PROFILE>  nyomógomb lenyomva tartásával 
- LOCK a billentyűzet és a kijelző blokkolása - a <SCROLL>  nyomógomb lenyomva tartása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<SCROLL>nyomógomb 

a billentyűzet és a kijelző 

BLOKKOLÁSA 

 <PROFILE> nyomógomb 

HANG KOMMENTÁR 

felvétele 

 
 

 <ENTER> nyomógomb 

tápforrás be/kikapcsolása 

 
 

3-8 ábra Az előlapnyomógomb funkciói – másodlagos nyomógomb funkciók 
 
 

Az egyes nyomógombok néhány másodperces lenyomva tartása után számláló jelenítődik meg.  Az 
SV104 műszer ad időt a döntés meghozatalára, valóban bekívánja kapcsolni a funkciót, amelynek meg kell 
történnie: 

□ Bezárás 3… 2… 1… az <ENTER>  nyomógombra 
□ Billentyűzet blokkolása 3… 2… 1… a <SCROLL>          nyomógombra 
□ Hang kommentár 3… 2… 1…         a <PROFILE>           nyomógombra 

 

Ha túl korán engedi fel a nyomógombot az SV104 az utolsó megtekintési (VIEW) üzemmódba lép 
vissza, a kiválasztott funkció megerősítése pedig elmarad. 
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3.7.3. Alternatívan bekapcsolt nyomógomb funkciók 
 

Ezenfelül két nyomógomb egyidejű rövid megnyomása (a nyomógomb ikonok fehér színnel 
jelölve) lehetővé teszi a kiegészítő funkciókba való gyors belépést: 

 
 

 

 
3-9 ábra Az előlap vezérlő billentyűzete – az alternatívan bekapcsolt nyomógomb funkciók 

 
 

 
 
 

 

Figyelem: A mikrofon kompenzációs szűrőjének beállítása a <SCROLL> és az 

<ENTER>  nyomógombok 3 mp-es egyidejű megnyomásával történik. 
Nem ajánlott a mikrofon kompenzációs szűrőjének megváltoztatása, más célból, 
mint a laboratóriumi kalibrálás. 

 
Figyelem: A kiegészító billentyűzet funkció lehetővé teszi a Műszer adatlap (Unit Label) 

megjelenítését, ahol az aktuális műszer program száma található.  A funkció a 
három nyomógomb roved egyidejű megnyomásával érhető el.  

<SCROLL>&<ENTER> 
Nisd meg/zárd be  a 
kiválasztott beállítási 

fájlt  
SETUP LOADER 

<SCROLL>&<PROFILE> 
START/STOP 

MÉRÉSI FOLYAMAT 

<PROFILE>&<ENTER> 
Enter/Exit 

KALIBRÁLÁS 
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 3.8 Három műszer egyben – az AKUSZTIKAI PROFIL elve 

Az SV 104 műszer lehetővé teszi a zaj monitorozást és adatgyűjtést a három eltérő beállítású 
paraméter konfiguráció, melyeket „AKUSZTIKAI PROFILOKNAK” hívunk. Az 1 számú profil beállítható az 
OSHA HC-nek, a 2 számú monitorozó profil az OSHA PEL-nek valamint a 3 számú profil paramétereit pl. az 
ACGIH-nek megfelelően. Ez a funkció három mérőműszert helyettesít azokat egy mérési megoldásba 
integrálva! 

 
3.9 A megjelenítés elve a megtekintés üzemmódban (VIEW) 
Csak az SV104 fejlett zajdózismérő kínál nagyon nagy mennyiségű paramétert, amelyeket a kezelő 

elemezhet. Minden információ átlátható módon van csoportosítva minden PROFIL esetében a megtekintési 
üzemmódban VIEW. 

 
A megjelenítési üzemmód (VIEW) a mérési eredmények megjelenítési módját biztosítja a kezelőnek. Más 
szóval a VIEW megtekintés váltása közben, a meghatározott mérési eredmények és az mérés állapotáról 
szóló információk különböző módon lesznek megjelenítve. 

Az SV 104 az alábbi megjelenítési módokat VIEW tartalmazza, melyek többsége egyedileg 
kikapcsolható: 

□ Az SPL megjelenítési mód aktiválása(3.9.1) -  a számítógépes szoftverrel kikapcsolható. 
□ Az eredmények  alapvető megjelenítési módja (egy paraméter) ONE-RESULT (3.9.2) – nem lehet 

kikapcsolni 
□ RESULTS  LIST  (eredmények listája) megjelenítési mód (3.9.3)  -  a számítógépes szoftverrel 

kikapcsolható 
□ LEQ  spektrum analízis megjelenítési mód (3.9.4) - a számítógépes szoftverrel kikapcsolható 
□ MAX  spektrum analízis megjelenítési mód (3.9.4) - a számítógépes szoftverrel kikapcsolható 
□ INSTRUMENT STATUS  a műszer állapotának megtekintési módja - (3.9.5) - a számítógépes 

szoftverrel kikapcsolható 
 
 3.9.1. SPL megjelenítési mód 

 
Az SPL mód akkor használható, amikor nem történi mérés, előtte vagy utána. Ebben az üzemmódban 

az aktuális SPL eredmény számítódik és jelenítődik meg, az azonban nem tárolódik le a műszer 
memóriájába. 

Ez az információ tájékoztatja a felhasználót a mért zajszintre vonatkozó jelzésről. Ez bizonyos 
mérések esetében hasznos. Ebben az üzemmódban a műszer, mint egy általánosan használt akusztikai 
zajszintmérő funkcionál. 

 
Rövidítés a: 

zajszintre 
Kompenzációs szűrőre: A,C,Z 

Detektor típusra: Fast, Slow, Impulse 

Eredmény értéke 

 

3-10 Ábra: Az SPL megjelenítési mód 
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 3.9.2. Egy eredmény elsődleges megjelenítési módja „ONE-RESULT” 
 

Az egy eredmény megjelenítési mód  (ONE  RESULT minden mérési üzemmódban mindig elérhető, 
nem kapcsolható ki. Az egy eredmény megjelenítési módban tetszés szerinti eredmény megjeleníthető a 
<SCROLL>            nyomógombbal. Egyidejűleg a felhasználó válthatja a megjelenített profilt a         
<PROFILE>   .  nyomógomb megnyomásával. a megjelenítési mód előnyös a rossz látási viszonyok között és 
a rosszul látó felhasználóknak is előnyös. 

 
 

Az akusztika 
profil száma 

A profil adott neve 
 

A profil értéke 

a zajló kritériumok állapot sora: 
THreshold, Exchange Rate, CRiterion 

level 

A mét paraméter neve 
 
 

Rövidítés a: 
kompenzációs szűrőre: 

A,C,Z 

3-11 ábra: ONE RESULT elsődleges megjelenítési mód kijelzp képe  
 
 3.9.3. Eredmény lista (RESULTS LIST) elsődleges megjelenítési módja 

 
Egy sor eredméyn információ egyidejű elérése céljából hasznos bekapcsolni az “eredmények listája” 
megjelenítési módot. A kezelőnek egyidejűleg három paraméterhez van hozzáférése.  

 

Az akusztikai profil száma 
A profil adott neve 

 

Konfiguráció sor 
THreshold, 

Exchange Rate, 
CRiterion level 

 
 
 
 

Paraméter értékek 
 

A mért paraméter neve 
 

 3-12 ábra: Az eredmény lista RESULTS LIST megjelenítés képernyő képe 
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3.9.4. Oktávsávos analízis megjelenítési mód - OCTAVE 

 
az üzemmód aktiválása után a műszer elindítja a valós idejű oktáv sávos analizátor üzemmódot (1/1 

Octave RTA). Az összes oktávsávos szűrő (9 közép frekvenciával 8 kHz és 31.5 Hz között;) valós időben 
múködik kompenzációs szűrőkkel (Z, A vagy C) és LEQ lineáris detektorral. Ez lehetővé teszi a 
felhasználónak a spektrum megtekintést egy kiválasztott kompenzációs görbe figyelembe vételével. Az ilyen 
lehetőség jól felhasználható a munkahelyi fülvédők kiválasztásánál.  

 
 

Az oktáv sávos analízis eredményeit a kijelzőn a spektrum megjelenítési módban tekinthetjók 
meg (Spectrum VIEW). Az oktávsávos spektrum (1/1 Octave) mind a kilenc közép frekvenciás 
áteresztő szűrőre együtt a felhasználó által kiválasztott kompenzációs szűrővel mért 3 teljes átfogású 
értékkel a „Spectrum” módban van megjelenítve, amennyiben az aktivizálva lett a konfigurálás során.   
A Spektrum kurzorát a megfelelő nyomógombbal lehet jobbra-balra elmozdítani. 
<SCROLL> , <PROFILE> . 

 
Aktuális közép 
frekvencia 

A spektrum 
értéke a 
kurzor 
pozícióban

 
 
 
 

Kompentzációs 
szűrő Total LEQ 

kurzor 

 
 
 
 
 

 3-13 ábra: Oktávsávos spektrum LEQ analízis megjelenítési mód képernyő képe  
 
 
 

Aktuális 
középfrekvencia 

kompenzációs 
szűrő 

 
A spektrum 
értéke a kurzor 
pozícióban 

 
 
 
 

Kompenzációs 
szűrő Total MAX 

kurzor 

 
 
 
 
 

3-14 ábra: Oktávsávos spektrum MAX analízis megjelenítési mód képernyő képe 

 
Figyelem: A TOTAL LEQ-nak nevezett három eredmény kompenzációs szűrő (A, C, Z) 

segítségével mérődik figyelmen kívül hagyva a zajszintmérő profil beállítását. A 
spektrumok mindig lineárisan vannak átlagolva.  Az oktáv sávos analízis TOTAL értéke 
eltérhet a profilban kapott értékektől (ha az  LEQ átlagolás paramétere, mint hatványos 
lett beállítva). 

kompenzá
ciós szűrő 
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3.9.5. A műszer állapotának megjelenítési módja (INSTRUMENT STATUS) 
 

A műszer állapot megjelenítési abalakban (Instrument Status) látható: 
□ Az akkumulátor töltöttségi állapota 

□ A becsült üzemidő, ami maradt az akkumulátor teljes lemerüléséig, valamint aktuális információ a 
beállításokról 
A Műszer állapot (Instrument status) képernyő képet lehet görgetni fel és le a <SCROLL> , és a 

<PROFILE>  nyomógombok segítségével 
 
 
 

Az akkumulátor állapota 
- hátralévő idő 
- töltöttségi állapot 

 
 

Az aktuálisan 
betöltött beállítás 
neve 

 
Az adott 
profil neve 

 
Az adott profil neve 

 

3-15 ábra: A műszer állapot megjelenítési mód képernyő képe (INSTRUMENT STATUS) 
 

3.10 A Riasztási képernyő leírása ALARM 
 

Az egyszerű diódás riasztási jelzéseken kívül (lásd 3.5 fejezet) létezik néhány riasztási állapot, 
amelyek meg vannak jelenítve az alarm megjelenítési módban. A mérési ideje alatt az SV 104 bekapcsolja a 
riasztási állapot jelzőr a küszöb érték átlépésének pillanatában. A riasztási állapot részletes leírása minden 
profilra megjelenítődik. Tetszés szerinti nyomógomb megnyomásával, megerősíthető az információ 
leolvasása. 

 
Két észlelt riasztási 

állapot az 1. sz. profilban  
Minden profilban észlelt 
riasztási állapot 

 

Profilok listája 
 
 
 
 

3-16 ábra: A riasztási mód képernyőképe ALARM 
 

 

 
Figyelem: Minden alaklommal, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje közelít a 

teljes lemerüléshez megjelenik az „alacsony akku feszültség” riasztási 
kijelző felirat”, amely a feltöltés szükségességét jelzi. 
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4 ALAP KEZELÉSI MÓD 
 
 4.1. Töltés 

Az SV 104 belső akkumulátortöltővel van felszerelve, amely lehetővé teszi a beszerelt akkumulátor 
közvetlen USB bemeneten keresztül történő töltését vagy az opcionálisan vásárolható hálózati töltővel (SA 
54). 

A használat előtt győzödjön meg, hogy az SV 104 teljesen fel legyen töltve. Rátöltés szüsége 
eseténcsatlakoztassa a zajdózismérőt az USB csatlakozóhoz vagy a hálózati töltőhöz. Győzödjön meg, hogy 
a töltés be van kapcsolva. A töltés alatt az SV104 műszer automatikusan bekapcsol és megjeleníti a műszer 
töltöttségi állapotát. A töltés befejezését követően az SV104 az alábbi közlemény jelenik meg:   „fully 
charged” ”(teljesen ffeltöltve). A teljes feltöltöttségi állapothoz kb. 2 óra szükséges. 30 perces töltés 
elégséges 8 órás mérés elvégzésére. A teljesen feltöltött műszer többé kevésbé 40 órát képes üzemelni.  
Emlékezzen rá, hogyaz USB csatlakozóról való leválasztást követően a műszer kikapcsol. Az újbóli USB-re 
vagy dokkolótöltőre történő csatlakozást követően a műszer kis mértékben töltődni fog függetlenül attól, 
hogy teljesen fel van-e töltve, vagy sem. Ez lehetővé teszi az akkumulátor teljes feszültségének fenntartását. 
Ha az akkumulátor teljesen lemerült a töltést megelőzően az az SV104 által rövid ideig kis áram 
mennyiséggel töltődni fog a gyors töltési ciklus beindítása céljából, ami megvédi az akkumulátort a 
károsodástól.  

A zajdózismérő utolsó töltéstől számított üzemórák hatással van a teljes feltöltödéshez szükséges 
időre. Pl. Ha az akkumátor órája azt jelzi, hogy maradt még 40 üzemórányi idő, akkor a töltési idő kb. 1 óra. 

 

 
 

 

 
 

Figyelem: néhány műszer egyidejű USB-s töltése előtt győzödjön meg, hogy a 
számítógép vagy az USB elosztó pl. SA156 vagy egyéb töltő töltőfeszültsége megfelel-e több 
SV104 töltésével, mivel ezek eléggé kis áramfelvételű portok. 
Áram szükséglet kiszámítása: feltételezve, hogy az áramfelvétel szintje 0,5A, kiszámítható a 
megkívánt töltési teljesítmény (N x 0.5A). 
Áramerősség kiszámítása:  5V-os nominális USB feszültség esetén, a műszerhez szükséges 
áramerősségnek 2,5W-nak kell lennia (Nx2,5W). 

Például 5 műszer egyidejű töltése esetén szükséges tápforrás: 2,5A/12,5W USB  
Például 3 műszer egyidejű töltése esetén szükséges tápforrás: 1,5A/7,5W USB  
Például 1 műszer töltéséhez szükséges tápforrás: 0,5A/2,5W USB 

Figyelem: Jó minőségű USB kábelt használjon, olyat, mint az SC 156. Számos 
rossz minőségű kábel nem biztosít elegendően alacsony kábel ellenállást, ami ellehetetleníti a 
belső akkumulátor megfelelő töltését és hatással lehet az elektromágneses kompatibilitásra. 

 
Figyelem: a teljesen lemerült akkumulátor töltési ideje kb. 1,5-2,5 óra. Szintén emlékezzen 
rá, hogy a műszer a töltés során enyhén melegedik. Ez egy normális jelenség a NiMH 
akkumulátoroknál, függetlenül a mérési pontosságtól. 
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4.2  Mielőtt bekapcsolná a műszert 

 
Csak néhány dolog van  amire emlékeznie kell: 

 
□ A műszer bekapcsolása előtt győzödjön meg, hogy a mikrofon helyesen van felhelyezve a 

csatlakozó csonkra. 
□ A műszer méréshez való használata esetén mindig használja az SA122 szélvédő szivacsot. 

 
4.3 A műszer be/kikapcsolása 
BEKAPCSOLÁS: az áramforrás bekapcsolásához a kezelőnek néhány másodpercen át 

lenyomva kell tartania az <ENTER>   nyomógombot. A műszer bekapcsol és elvégzi az 
automatikus önellenőrzést (ez idő alatt a gyártó logója, a műszer típusa és a program verziója 
jelenik meg a kijelzőn). 

Ezt követően az SV 104 rövid, indítási szekvenciát végez megjelenítvén az aktuálisan beállított 
konfigurációt a három profil nevének megjelenítésével majd az akkumulátor feszültségi állapotát. Ezt 
követően a műszer készenléti állapotba áll (mérésre kész) és mutatja a pillanatnyi SPL mérési módot 
(amennyiben aktiválva van). 

 

 
 

 
 

 
 

KIKAPCSOLÁS:  a műszer kikapcsolásához a kezelőnek néhány másodprecig lenyomva kell tartania az  
<ENTER>        nyomógombot, ez idő alatt a kijelzőn visszaszámlálás jelenik meg (“Bezárás” 3…2…1): 
Ily módon az SV 104 műszer ad időt a döntés meghozatalára, hogy tényleg ki akarjuk azt kapcsolni. Ha 
a nyomógombot túl korán engedi fel, az SV104 visszaáll az utolsó, megjelenített VIEW üzemmódba. 

 
A konfigurációban történt aktivizálást követően további figyelmeztető üzenet érhető el. Figyelmezteti 

és biztosítja a kezelőt, hogy a műszer tényleg ki lett kapcsolva. Lásd a lenti ábrát: 

 
4-1 ábra Figyelmeztető képrenyő kép a műszer kikapcsolásáróll 

 
 

 
 

Figyelem: Az SV 104 figyelmeztető üzenetet jelenít meg, amennyiben az akkumulátor 
töltöttségi szintje 2 óra mérési idő alá esik 

Figyelem: amennyiben a műszert készenléti állapotban hagyja (mérésre kész), akkor az 
akkumulátor kímélése céljából a kijelző 30 mp után kikapcsol, a műszer pedig kb. 5 
perc tétlenséget követően kikapcsol. 

 
 

Figyelem: a műszer bekapcsolását követő bemelegedési időszaknak a mérés megkezdése 
előtt legalább 60 mp-nek kell lennie.  
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 4.4. Akkumulátor ellenőrzés 
A műszer állapotjelző ikon során ellenőrizze az akkumulátor ikont vagy nyomja meg az  <ENTER>

  nyomógombot míg meg nem jelenik a MŰSZER ÁLLAPOT (INSTRUMENT STATUS) megtekintési 
üzemmód és ellenőrizheti az akkumulátor feszültségét. Ha az túl alacsony, akkor töltse a műszert (4.1 
fejezet). 

 
4-2 ábra: A műszer állapota – akkumulátor feszültség 

 

Az akkumulátor állapot kijelzés görgethető le és fel a można  <SCROLL> , <PROFILE>

nyomógombokkal. A további megtekintési VIEW módba lépéshez nyomja meg az <ENTER> . 

 
 

 

 
 
Figyelem: az akkumulátor kapacitás jelző – az akkumulátor állapotjelző pontosságának 

javítása érdekében, használja a műszert a teljes lemerülésig. Ezt követően töltse fel teljesen USB 
csatlakozón vagy a dokkolóegységen keresztül. Ez az első használat előtt javallot eljárás. Ismételje meg 
ezt az eljárást néhány havonta, hogy az akkumulátor állapotjelző pontossága javuljon.  

 
 

Figyelem: Az akkumulátor töltöttségi állapotának kiszámítása a belső töltöttségi számlálón 
alapszik és csak közelítő értéknek kell tekinteni azt, nem túl pontos. A fennmaradó akkumulátor üzemidő 
eltérő lehet. Habár a legújabb generációs elemek lassan használódnak el, annak öregedése még sem 
elkerülhetetlen és annak cseréje időnként elkerülhetetlen a gyártó által vagy jogosult szervíz által.  

 
Figyelem: aktív automatikus futtatás (auto-run) üzemmódban (belső óra), az SV 104 

automatikusan leállítja a mérést a megadott idő elteltét követően majd kikapcsolja 
magát. Amennyiben nem használjuk az automatikus futtatás üzemmódot és nem 
határoztuk meg a mérési időt, a műszer az akkumulátor lemerüléséig fogja a 
mérést folytatni. Ekkor a kikapcsolás előtt a mérés leállítódik, az addig gyűjtött 
adatok lementődnek, hogy azok később a számítógépre másolhatók legyenek. 

 
 

Figyelem: Az SV 104 készenléti állapotban 5 perc után automatikusan kikapcsol. 
pomiarów). 
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 4.5. A műszer adatlap leírása 

 
A műszer adatlap kijelző képén a zajdózismérő alapadatait tartalmazó információk jelnnek. Úgy, mint:  

 
□ A gyártó törvényileg védett megnevezése: SVANTEK 
□ A műszer neve: SV 104 
□ A műszer gyári száma: (SN): … 
□ Az SV 27 mikrofon gyári sszáma (MicSN): … 
□ A műszer neve : pl Kovács_Pálk [a felhasználó által beállítva] 
□ A műszer program verziója: 1.07.3 
□ A rendszer fájl verziója: 1.02 
□ CRC(OK): F4B5 
□ A zajdózismérő által teljesített szabványok listája: 

o IEC 61252:2002 
o ANSI S1.25:R2007[w znaczeniu ANSI S1.25:1991 (R2007)] 
o Typ 2: IEC 61672:2002 
o Typ 1: IEC 61260:1995 [w znaczeniu +Am1 2001] 

 
Az Adatlap képernyő megnyitásához, egyidejúűleg rövid időre meg kell nyomni mindhárom 
nyomógombot: 

<SCROLL> , <PROFILE>  i <ENTER> . 
Az alábbi képernyő kép jelenik meg: 

 
 
 
 

A műszer 
program verziója 

 
 
 
 

Szabvány 
megfelelőség 

 
Rysunek 4-3 ábra: A műszer adatlapjának megjelenítési képe 

 
A műszer adatlapját (Unit Label) a <SCROLL> , <PROFILE>  nyomógombokkal görgethetjük. 
A műszer adatlap (Unit  Label) bezárásához nyomja meg egy pillanatra az <ENTER>  

nyomógombot és az SV 104 visszaáll az utolsó, megjelenített VIEW üzemmódba. 
 

 
 

 

 
Figyelem:  a személyre szabott műszer név (Unit  Name)  a SUPERVISOR szoftver bármely 

verziójával allítható be. 

Gyári 
szám 

A MŰSZER NEVE 
A felhasználó által 
beállítva 
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 4.6. Mérési beállítások – alap beállítás 

 
Nyomja meg egyidejűleg a <SCROLL>  és <ENTER>  nyomógombokat. Megjelenik a 

„Beállítás betöltés” (“Load Setup”) felirat a rendelkezésre álló konfigurációs beállítások listájával.  

 
4-4 ábra: Beállítások betöltése menü 

 
A beállítási lehetőségek bezáráshoz, ismét nyomja meg egyidejűleg a <SCROLL>    és az  
<ENTER> nyomógombokat. Ellenkező esetben válassza ki a kívánt konfigurációs beállítást az 
<ENTER> nyomógombbal a <SCROLL>  vagy a <PROFILE>  nyomógombok görgetése 
után. Az alábbi képernyő kép jelenik meg, ahol megerősítheted, hogy tényleg be akarja tölteni a 
kiválasztott beállítást, vagy törölni a választást és visszatérni a konfigurációs beállítási listához: 

 
4-5 ábra: A beállítás betöltésének megerősítése 

 
A betöltött beállítás törléséhez nyomja meg a<SCROLL>  nyomógombot, vagy a <PROFILE> , 
nyomógombot a kiválasztott konfigurációs beállítás betöltéséhez. 
A kiválasztott konfigurációs beállítás betöltésének elfogadása után a betöltési folyamatot állapotát 

jelző képernyő nyílik meg: 
 

 
4-6 ábra: A beállítás betöltésének állapota 

A betöltés sikeres befejezése után visszatérhetünk az előre meghatározott beállítások 
parancslistájához a <SCROLL>  nyomógomb megnyomásával, vagy  a <PROFILE>  nyomógomb 
megnyomásával átlépni a mérési ablakba. 

 
 
 

 

 
Figyelem: A beállítási fájlok SV104-be történő betöltésének részletes leírása jelen kezelési 
útmutató  5.5.1 fejezetében található. 
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 4.7. KALIBRÁLÁS 

Az SV 104 zajdózismérőt a ½” tokozatú SV27 MEMS mikrofonnal szállítjuk. Ez megkönnyíti bármely 
½” nyílású akusztikai kalibrátorral történő közvetlen kalibrálást. A műszer a szabványos környezeti 
feltételeknek megfelelő mikrofonnal együtt van gyárilag kalibrálva. Mivel a mikrofon érzkenysége függ a 
hőmérséklettől, a környezet nyomásától és páratartalmától az objektív kalibrálást a használat helyén 
végzendő el. A műszer az akusztikai kalibrálást automatikusan végzi el a kalibrátornak a mikrofonra történő 
ráhelyezése után (előbb el kell távolítani a szélvédőszivacsot). A kalibrálás szintje automatikusan 
érzékelődik és elkezdődik a kalibrálás folyamata.  

A felhasználónak meg kell nyomnia az <ENTER>  nyomógombot, hogy elfogadja a kalibrálás 
eredményét.Kalibrálást csak alapállás üzemmódban lehet végezni az nem történhet mérés közben. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

A műszer kalibrálásához a felhasználónak meg kell nyitnia a Kalibrálás menüt.  

1. Állítsa be a használt akusztikai kalibrátor valós kalibrálási szintjét a <SCROLL>  és a 

<PROFILE>  nyomógombok használatával.  

 
4-7 ábra: Kalibrálási menü 

 
2. Helyezze rá óvatosan, de stabilan az SV 30A, SV 31, SV 34, B&K 4231 (vagy annak megfelelő 114 

dB / 1000 Hz-es) akusztikai kalibrátort a műszer mikrofonjára. A kalibrátor jelenléte automatikusan 
detektálódik.  

 

 

 
 
 

Figyelem: használható szintén elektromechanikus jelet (kb. 124 dB) generáló pisztofon 
vagy más ½” mikrofonhoz való más akusztikai kalibrátor 1 kHz-nél 94 dB-es opcionális kimenő 
jelszinttel. Minden esetben a kalibrálási mérés megkezdése előtt a felhasználónak be kell állítania az 
adott kalibrátor által general jel szintjét, amley a mszer kalibrálási tanúsítványában található (a gyárilag 
beállított kalibrációs szint az SV104 esetében 114 dB). 

Figyelem: a gyártó javasolja 12 havonta gyári kalibrálás elvéegeztetését a műszer 
pontosságának folyamatos biztosítására valamint a nemzetközi specifikációknak 
való megfelelőség céljából. További részleteket a SVANTEK helyi forgalmazójától 
kaphat. 

 
Figyelem:  zajdózismérő vagy 1/1 oktávsávos analízis üzemmódban a mérési 

eredményekhez mindig hozzáadódik a kalibrálási együttható. 

 
Figyelem: ajánlott a műszer akusztikai kalibrálását minden alaklommal a mérés előtt és 

után. A munka nap kezdetén végzett egyszeri kalibrálás általában elégséges 
minden beállításhoz.  
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3. Kapcsolja be a klaibrátort és mielőtt elkezdené a kalibrálást várjon kb. 30 mp-et  a szint 
stabilizálodására. 
4. Az <ENTER>  nyomógomb megnyomásával kezde el a kalibrálási mérést. 
5. A kalibrálási mérés beállított ideje 1 mp 3 mp-es késleltetéssel. A mérés 3 egymás után azonos értékű 
eredmény esetén fejezhető be. Megállítható a kalibrálási mérés a <PROFILE>  és <ENTER>  
nyomógombok egyidejű megnyomásával. 

 
4-8 ábra: Kalibrálás – üdvözlő képernyő kép késleltetéssel 

 
6. A kalibrálás megkezdése előtt a kijelzőn visszaszámlálódik a késleltetés. A mérés után a 
kijelzőnmegjelenik az eredmény. 

 
4-9 ábra: Kalibrálás – kalibrálási folyamat képernyő képe 

 

 
 

7. Ajánlott néhányszor megismételni a kalibrálsái mérést.  A kapott eredményeknek majdhogynem 
azonosnak kell lenniük (eltérésa ±0.1 dB). A nem stabil eredmények okai az alábbiak lehetnek: 

□ A kalibrátor nem megfelelő csatlakoztatása a műszerhez 

□ Külső akusztika zavarás, mint pl. a környezet magas zajszintje  

□ A kalibrátor vagy a mérési csatorna károsodása (pl. mikrofon). 

 
 

8. A mérési eredmény  az <ENTER>  nyomógomb megnyomásával kerül elfogadásra. 
 
 

Régi kalibrációs  
együttható 

 

Új kalibrációs 
együttható 

 
 

4-10 ábra: Kalibrálás – eredmény elfogadása képernyő képe 

 
 

Figyelem:  kalibrálási mérés végzése közben a külső akusztikai zavarás (zaj vagy rezgés) 
ne haladja meg a 100 dB-t (a 114 dB szintet generaló kalibrátor esetében). 

Figyelem:  a kalibrálási együttható mentése nélküli befejezéshez nyomja meg a 

                <PROFILE> és<ENTER
> 
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4-11 ábra: Kalibrálás – mikrofon tolerancia hiánya képernyő képe 
 

9. Utó kalibrálás (Post). Amennyiben ez a funkció aktív,akkor a kalibrálási mérés elfogadása után 
automatikusan megtörténik az adatok átszmáítása. 

 

 
  

 4.8. Hangkommentárok felvétele 

Kommentár felvételéhez nyomja meg néhány másodpercig a visszaszámlálás alatt a <PROFILE>    
nyomógombot (“Hang kommentár” 3… 2… 1… ). Ily módon az SV 104 lehetővé teszi annak eldöntését, hogy 
tényleg akar-e hang kommentárt felvenni. Ha túl gyorsan engedi fel a nyomógombot az SV 104 visszaáll az 
utoljára megjelenített VIEW üzemmódba. 

A hang kommentár funkció megnyitását követően megjelenik egy ablak kérdezvén a cél időtörténés 
fájlról (ang, loggera), amelyhez a hankommentárt hozzá kívánjuk csatolni – az előbbihez – vagy a következő 
fájlhoz. FIGYELEM: ez az ablak kimarad, amennyiben nincsen korábbanletárolt időtörténés fájl vagy vagy a 
készülék éppen bekapcsolás alatt van. 

 
Rysunek 4-12 ábra: Hangkommentár – hozzácsatolási képernyő képe 

 

A <SCROLL>  vagy <PROFILE>  nyomógombokkal történt válasz kiválasztása után  
megnyílik a mentést ajánló ablak. 

 
4-13 ábra : Hangkommentár – mentés ajánló ablak képernyő képe 

 

Kezdje meg a felvételt a <PROFILE>  nyomógombbal- a kijelzőn megjelenő villogó kör azt jelöli, 
hogy felvétel zajlik. 

 
 

Figyelem: amennyiben elvárás a műszernél az úgy nevezezt utókalibrálás elvégzése (ha a 
Post Calibration a konfigurálási beállításokban be van programozva) az SV 104 automatikusan 
hozzáadja az eredményt a korábban lementett fájlok eredményeihez.  

 
 

Figyelem: ha a kalibrálási együttható nem felel meg a ±2 dB  tűrési határnak, lehetséges 
egyénileg elfogadtatni a mikrofont, de annak hatása lehet a mérési eredményere. 4-11. ábra 
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4-14 ábra: Nagrywanie komentarza głosowego – felvétel folyamatának képernyő képe 

Ezt követően felvehető a méréshez tartozó kommentár majd a felvétel befejezéséhez nyomja meg a 
<PROFILE>  nyomógombot. A felvétel vége a képernyőn az alábbi felirattal kerül visszajelzésre "Saved 
O.K.". 

 
4-15 ábra: Hangkommentár felvétele  - felvétel visszajelzés képernyő képe 

 

 
 

 4.9. Mérés elvégzése előtt és után 
 

A mérés megkezdése előtt győzödjön meg, hogy: 
1 a műszer be van kapcsolva (lásd  4.3. fejezet) 
2 az akkumulátor feszültség elégséges valamint elegendő hely van a műszer 

memóriájában, a kijelzőn ellenőrzive annak állapotát (lásd  4.4. fejezet) 
3 a kívánt konfigurációs beállítás van kiválasztva (lásd  4.6. fejezet) 
4 az SV 104 műszer kalibrálva van, mivel az hatással van az eredményre (lásd 4.7. fejezet) 
5 a szlvédőszivacs fel van helyezve, mivel az védi a mikrofont az ipari környezet hatásaitól, a 

portól és a nedvességtől, valamint az ütések következményeitől (lásd 3.3. fejezet) 
 

A mérés befejezését követően győzödjön meg, hogy: 
1 a kalibrálás továbbra is érvényes (lásd 4.7. fejezet) 
2 az adatok további elemzés céljából megfelelően át lettek töltve a számítógépre (lásd 5. fejezet) 
3 a műszer ki lett kapcsolva (lásd 4.3. fejezet) 

 
 4.10. A mérés megkezdése és befejezése 

INDÍTÁS: 
A mérés elindításához nyomjuk meg egyidejűleg a  <SCROLL>    és <PROFILE>  

nyomógombokat. A mérési eredmények az utoljára használt eredmény megjelenítési módban láthatók a 
kijelzőn. Mint példa a megjelenítésre az EGY EREDMÉNYES (ONE RESULT) eredmény megjelenítési 
mód. Az ONE RESULT eredmény megjelenítési mód a műszer funkcióinak többségénél mindig aktív. A 
mérési eredmények szintén megjeleníthetők más megjelenítési üzemmódokban, melyek a felhasználó 
igényének megfelelően be- és kikapcsolhatók. 

 
 

Figyelem:  a hangkommentár felvehető a mérés előtt vagy után és hozzácsatolható az 
előbbi vagy a következő mérési folyamathoz.Azért arra emlékezni kell, a korábbi méréshez nem lesz 
lehetséges a kommentár hozzácsatolása, amennyiben a műszer ki volt kapcsolva és újból let indítva 
vagy nem létezik korábbi időtörténés fájl. Ilyen esetben megjelenik a felvételi ablak (automatikusan 
hozzácsatolva a hangkommentárt a következő logger fájlhoz). 
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4-16. ábra:  EGY PROFILOS üzemmód képernyő képe - ONE PROFILE 
 

LEÁLLÍTÁS: 
Ugyanaz a nyomógomb kombináció:  <SCROLL>  és <PROFILE>   lehetővé teszi a 

felhasználónak a mérési folyamat befejezését. Minden mrési eredmény automatikusan lementődik és nem 
szükséges azok kézi letárolása. 

 
4.11. Az automatikus futtatás üzemmód leírása - AUTO-RUN 

Ne feledje, hogy az automatikus futtatás (AUTO-RUN) üzemmód konfigurálása után  (óra és/vagy 
szünet) a kijelzőn információk jelenítődnek meg a felhasználó részére. Nem szükséges a műszer kézi 
bekapcsolása. Minden óra művelet korábban könnyen beprogramozható a SUPERVISOR szoftver 
segítségével. 

 

 
4-17. ábra:  AUTO-RUN üzemmód – kijelző óra és programozott szünet 

 
 4.12. Biztonsági blokád 

Mérések közben célszerű az esetleges mérési manipulációk kivédése céljából a billentyűzetet és a 
kijelzőt leblokkolni. Az SV 104 műszer beállítható úgy, hogy a mérés indítását követően automatikusan belép 
a blokkoló üzemmódba (lásd 5.5.7.3 fejezet). Az automatikusan lehetetlenné teszi bárminemű manipulációt, 
de a műszer blokkolása a megfelelő billentyű kombináció használatával bármikor feloldható. 

Az SV104 műszer blokkolásához a kezelőnek néhány másodpercig lenyomva kell tartania a 
<SCROLL>  a nyomógombot a visszaszámlálás alatt (“Billentyű blokád” 3.. 2.. 1.. ). Ily módon az SV 104 
lehetővé teszi annak eldöntését, hogy tényleg akarja-e a biztonsági blokádot bekapcsolni. Ha túl gyorsan 
engedi fel a nyomógombot az SV 104 visszaáll az utoljára megjelenített VIEW üzemmódba. 

Az SV 104 blokádjának kioldásához a felhasználónak a megfelelő billyentyű kombinációt kell 
megnyomnia: Ez a kombináció be van programozva a konfigurálási beállításokban (lásd 5.5.7.3 fejezet). Ne 
feledje, hogy abban az esetben, ha a billentyű kombináció a SUPERVISOR szoftverben van konfigurálva, 
akkor elegendő néhány másodpercig lenyomva kell tartania a <SCROLL>  nyomógombot a 
visszaszámlálás alatt (“Billentyű blokád feloldása” 3… 2… 1… ). Ez lehetővé teszi annak eldöntését, hogy 
ténlyeg akarja-e a biztonsági blokád feloldását. 

 
4-18 ábra: Műszer blokád feloldó billentyű kombináció képernyő képe 
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 4.13. Az SV 104 felszerelése és rögzítése 

Ha másképpen nem határozzák meg a helyi törvényi előírások a szemlyi zajdózismérőt mindig a vállra 
kell elhelyezni, kb. 10 cm-re a fülcimpától, a mikrofon néháyn centiméterrel a váll felett helyezkedjen el.  
AzSV 104 formája és a mikrofon magassága garantálja a műszer megfelelő elhelyezkedését, lásd a lenti 
4.19 ábrát.  

 

 
 
 

4-19 ábra: Az SV 104 elhelyezésének beállítása 
 

 4.14. A mérések megtekintése 
Az eredmények többsége ellenőrizhető valós időben a mérés alatt vagy szünet üzemmódban.Ha a 
képernyő ki van kapcsolva, egyszerűen meg kell nyomni egy tetszés szerinti nyomógombot (fordítson 
figyelmet a lenti figyelmeztetésre). 
A műszer billentyűzetén lévő nyomógombok lehetővé teszik a paraméterek (eredmények) zömében 
történő navigálást. 
A VIEW üzemód részletes leírása a 3.9. fejezetben található. 

□ A <SCROLL>          nyomógombbal lefelé görgethető a mérési eredmények lista 
□ A <PROFILE>          nyomógombbal váltható az AKUSZTIKAI PROFIL (ACOUSTIC 

PROFILE), melyet szeretne megvizsgálni 
□ Az <ENTER>  nyomógombbal a VIEW üzemmód változtatható. 

 

 
 

 
 

 4.15. A műszer tartalmának törlése 
□ PROGRAM TÖRLÉSE (RESET PROGRAMU) :a belső program törlése kitörli az összes 

konfigurációs beállítást és visszaállítja a gyári beállítást.  
Lásd A Függelék – a távvezérlési parancsok leírása. 

 
Figyelem: az eredmények megtekintését követően ne feledje ismételten leblokkolni a 

billentyűzetet, a mérési folyamat érintetlensége érdekében és a nem jogosult 
személyeknek a műszerbe való belépésének elkerülése végett.   

 
Figyelem:  az esetek többségében valószínűleg a billentyűk le lesznek blokolva.  Az 

eredményekhöz való hozzá férés és a billentyű blokád feloldása  - lásd 4.12.fejezet 



SV 104 KEZELÉSI   ÚTMUTATÓ  

38 

 

 

 
□ A MŰSZER TÖRLÉSE (RESET SPRZĘTU): (a műszer törlése nem okoz semmilyen változást 

a felhasználó adataiban). 
Győzödjön meg, hogy az akkumulátor nincs lemerülve és a műszer ki lett kapcsolva. Tartsa lenyomva 
15-20 mp keresztül az <ENTER>   nyomógombot majd engedje fel azt. Kapcsolja be a műszert a 
szokásos módon (lásd 4.3. fejezet). 

 

 

5 ALAPMŰVELETEK AZ ADATKEZELŐSZOFTVERREL 
Az alábbi fejezet leírja az adatok tárolásának módját, a zajdózismérő konfigurációjának beállítását valamint 
az paraméterek illesztését a „Supervisor” számítógépes szoftver segítségével. 
A mikro USB kábel, szoftver és az SV 104 műszer segítségével, könnyen lehet: 

□ Beállítani a megkívnt konfigurációs paramétereket valamint betölteni azt közvetlenül az SV104 
műszerbe, mint ú.n. SETUPS (BEÁLLÍTÁSOK), 

□ Az időtörténés adatanak tárolása a letárolt függvények megtekintése és elemzése céljából  
fejlett jelentés készító funkcióval 

5.1. Szoftver telepítés és a számítógépez csatlakoztatás 
Helyezze be a Supervisor szoftvert tartalmazó CD/DVD-t a számítógépbe és indítsa el a 

telepítési  programot. A befejezett telepítést követően lehet csatlakoztani az SV104 műszert.  
□ Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógéphez 
□ A kábel másik végét (mikro USB) a műszerhez 
□ Az SV104 közvetlenül a számítógépről kap tápforrást és van töltve, nincs szükség külön töltőre. A 

műszer képernyője automatikusan bekapcsol egyetlen aktuális adatot jelenítve meg a töltöttségről. 
□ Kapcsolja be a zajdózismérőt (lásd 4.3. fejezet) - a <ENTER> nyomógomb hosszantartó 

megnyomásával 
□ A Windows redszer feltelepíti a Svnatek műszereket támogató drivereket, ha azok  

telepítése korábban nem történt meg.  
□ A bekapcsolást követően indítsa el a Supervisor szoftvert. 

 
5-1 ábra: A Supervisor szoftver üdvözlő képernyőképe 

 
 

Figyelem: a műszer törlését csak kivételes esetekben alkalmazzuk pl. ha lefagy a műszer. 
Ne feledje, hogy a műszer törlése: 

- leállítja az összes beprogramozott AUTOMATIKUS FUTTATÁS (AUTO RUN) üzemmódot  
- leállítja a mérési folyamatot 
- a MŰSZER TÖRLÉSE (RESET SPRZĘTU) bekövetkezik még billentyűzet blokád mellet is. 
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 5.2. A szoftver főoldala 

A SUPERVISOR szoftver fő képe néhány panelra van felosztva. Ezek a panelek a profeszionális 
felhasználót érdeklő információkat jelenítik meg és nagyon egyszerű módon segítik megtalálni, konfigurálni, 
betölteni, megtekinteni és értékelni a letárolt adatokat, ennek ellenére nagyon profi módon. 

 
□ A vezérlési panel lehetővé teszi a vezérelendő műszert, fájlkezelőt vagy munka menetet 
□ A műszer választó lehetővé teszi az SV104 műszer vagy további munkavédelmi eszközök 

kiválasztását. 
□ A tárolási panel éeórzékeli az összes csatlakoztatott SV104 műszert (lásd 5.3. fejezet) 
□ A könnyen elérhető fájlkezelő lehetővé teszi a konfigurációs beállítások másolását a számítógépről a 

műszer belső memóriájába ( lásd 5.5.1 fejezet) 
□ A műszer konfiguráló panel lehetővé teszi a belépést a mérési folyamat összes konfigurálási 

beállításába (részletek a 5.5.1 fejezetben) 
 
 

Vezérlési panel Tárolási panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Műszer 
választó 

Fájlkezelő beállítások Műszer konfiguráló 
panel 

 
5-2 ábra: A Supervisor szoftver fő oldalának képernyő képe 

 
Figyelem: A Supervisor szoftver lehetővé teszi néhány műszerrel történő kommunikációt. 

USB elosztó alkalmazása pl. SA 156 a legegyszerűbb módja azok 
legegyszerűbb közvetlen és egyidejű csatlakoztatására. Meg kell győződni, hogy 
a számítógép elégséges tápforrással rendelkezik (lásd 4.1. fejezet) 
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 5.3. A műszer tároló panelje 

Kattintson a bal oldalon lévő „Műszer választó” panelban az SV104 műszer ikonjára (lásd 5-2 ábra), 
hogy belépést nyerjünk a műszerbe. 
A tárolási panel (5-3 ábra) lehetővé teszi az azonos típusú aktuálisan csatlakoztatott vagy korábban 
csatlakoztatott műszerek megtekintését. Megjelenítődik a konkrét műszerrel kapcsolatos információkat 
tartalmazó néhány oszlop, a műszer pontos leírásával valamint a kalibrálási jelentést érintő részletekkel. 
 

 
 
 

Konfigurálható 
oszlopok. Jobb 
egérgomb klikk a 
menü pozícióra 

A lehetséges tartalmi műveletek 
Jobb egérgomb klikk a műszer 
pozícióra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5-3 ábra: A tároló panel és annak funkciói 

A tároló panel fő menüje mellett található két vezérlő gomb: 
- A beállítások gomb lehetővé teszi az aktuális helyi konfigurálási fájl beállítását, melyet később 

fel lejet majd tölteni az SV104 műszerbe; 

- A betöltési gomb lehetővé teszi a navigálást és a közvetlen fájl betöltést a zajdózismérőbe.  

 

 

 
Figyelem:  A szabadon választott beállítási fájl vagy adat fájl betöltéséhez  először klikkeljen a 

kiválasztott műszerrel kapcsolatos pozícióra. 

“Beállítások” a beállítási fájlok és a 
zajdózismérő konfigurálása 

“Betöltés” a műszerből a mérési adatok 
betöltése 

óra aktualizálási ikon 
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 5.4. A műszer funkcióinak feloldása 

Az SV 104 némely funkciója, mint az oktávsávos analízis - 1/1 Octave – vagy időtartomány jelfelvétel 
nem elérhetőek amíg azokat be nem kapcsoljuk. Ezeknek a funkcióknak a bekapcsolása viszonylag 
egyszerű és néhány lépésben végezhető el:  : 

 
□ Csatlakoztassa a zajdózsimérőt a számítógéphez 
□ Indítsa el a Supervisor szoftvert 
□ Helyi menü létrehozásához :  a műszer választó panelban keresse meg a műszert amit 

szeretne feololdani  (5.3 fejezet)  és klikkeljen rá a job egérgombbal, 
□ Keresse meg a Manage options/functions parancsot  (opciók/funkciók kezelése) 

 

 
5-4 ábra: A műszer program funkciójának feloldása 

 
□ A    Manage  options/functions ablakban klikkeljen az Unlock (Feloldás) gombra az a funkció 

mellett, melyet fel kíván oldani. 
 
 

 
 

□ Írja be a kódot és erősítse meg az OK gombbal 

Feloldó gomb 



SV 104 KEZELÉSI   ÚTMUTATÓ  

42 

 

 

 
 5.5. Fejlett konfigurálási beállítások 

 
A beállítások illesztése és letárolása a Supervisor szoftveren keresztül történik. Az alábbi szekció bemutatja 
az egyes beállítási képernyőképeket i elmagyarázza mily módon lehet letárolni és néhány műszerbe 
elküldeni a paramétereket. 

Az itt leírt beállítások az SV104 modellre alkalmazandók. Amennyiben ezenkívűl más műszereket is 
használ és ha azok csatlakoztatva vannak, azok a tároló panelban láthatók. Semmilyen műszer nem jelenik, 
ha előtte nem választotta ki a megfelelő modell képét az aplikáció bal oldalán lévő műszer választó 
panelben. A modell képének megjelölése azt jelenti, hogy ezt a modellt kiválaszthatjuk a tároló panelben a 
beállítás változások elvégzéséhez és a „ beállítások elküldése a műszerbe” (ang. send setup to instruments) 
funkció kiválasztásához.  
A beállítási ablak megnyitásához klikkeljen a „Settings” gombra a tároló panel mellett (lásd 5.3 fejezet) 
 
 5.5.1. A konfigurálási beállítási fájlok kezelése 
A tetszés szerinti konfigurálási beállítások konfigurálási beállítási fájl formájában kerülnek betöltésre a 
műszerből a számítógépbe, amelyen dolgozik. Azok a helyi fájlok “Local files”. között lesznek megtalálhatók. 
Ezt  követően lehet elvégezni a beállítások változtatását és lementeni azt saját néven.  

 
5-5 ábra : Beállítási fájlok kezelő panelje 

A helyi adatbázisba 
mentett beállítási fájlok 
listája 

A dózismérő belső 
memóriájában lévő 
beállítási fájlok 
listája 

a kiválasztott beállí-
tási fájl vagy az aktu-
ális beállítás betöltése 

a kiválasztott beál 
llításifájl betöltése 

a kiválasztott beállítási 
fájl betöltése 
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Példa: Az aktuális beállítási fájl betöltése SV104-ről, módosítása, saját néven mentése és 

visszaküldése a műszerbe, elküldeni a beállítási fájlt az USB tárolóra és meggyőződni hogy a betöltött 
beállításokat a műszer alkalmazza, járjon el az alábbi eljárás szerint:  

 

 Az SV104 csatlakoztatás és kijelölése után a tároló panelben (5-3 ábra) a műszer kész a munkára
1. Válassza ki a “Settings” (Beállítások) pozíciót az “ Instrument files”  (Műszer fájlok) elnevezésű 

baloldali panelból (5-5 ábra) 
2. Klikkeljen a jobb oldali nyíl jelre, hogy a műszer konfigurációs beállítását „Settings” betöltsók a 

jobb oldali  “Local files” (Helyi fájlok) panelba (5-5 ábra) 
3. Klikkeléssel válassza ki az éppen másolt „Settings” beállítást az képernyő jobb oldalán megjelenik 

néhány konfigurációs előlap az úgy nevezett műszer konfigurációs panelban a Supervisor szoftver fő 
ablakában (5-2 ábra) 

4. Nézze át az ablakot, hogy ellenőrizze vagy módosítsa a mérési eljáráshoz szükséges paramétert. 
Járjon el az 5.5.2 – 5.5.9. fejezetben leírtak szerint, hogy megismerkedjen a lehetőségekkel és 
konfigurálja a műszert. 

5. A konfigurálás után térjen vissza a beállítási fájlok kezelőjébe (5-5 ábra) és klikkeljen az éppen 
szerkesztett „Settings” pozícióra a „Local files” panelban. 

6. Ezután klikkeljen a „Save” (Mentés) gombra a panel alján (5-5 ábra) 
7. A név változtatáshoz klikkeljen a kiválasztott pozícióra és válassza a „Rename” (Átnevezés) 

parancsot, amely lehetővé teszi saját név bevitelét a szerkesztett beállításokban (lásd a lenti ábrát). 
8. A beállítási fájl exportjához újból klikkeljen jobb egérgombbal a kiválasztott pozícióra, hogy 

megnyissa a menü tartalmát és kiválassza az „Export” parancsot. (lásd a lenti ábrát). Megnyílik az 
alap fájl mentési ablak, ahol kiválasztható az USB memória és menthető a konfigurálási fájl, hogy 
más számítógépen is használható legyen az.  Emlékezzen, hogy szintén importálhatók a korábban 
lementett beállítási fájlok a létrehozott beállítási konfiguráció újbóli felhasználására. 

9. A fájl importálásához jobb egérgombbal klikkeljen a „Local files” panelra és válassza az „Import” 
parancsot kliknij (lásd a lenti ábrát). Megnyílikaz alap fájlkezelő ablak, ahol kiválasztható a korábban 
létrehozott beállítás és betölthető az a „Local files” panelba. 

 
 

5-6 ábra :Konfigurálási beállítási fájl exportálása 

Wgraj wybrany 
plik ustawień 

a kiválasztott 
beállítási fájl 
betöltése 



SV 104 KEZELÉSI   ÚTMUTATÓ  

44 

 

 

 
10. Most már visszatölthető a műszerbe a konfiguráció. Klikkeljen a bal oldali nyíl jelre. 
11. A másolást követően válassza ki a másolt fájlt a műszer fájljaiban és klkkeljen jobb egérgombbal a 

menü tartalmának megnyitásához. Válassza ki az „Apply” (Alkalmazás) parancsra (5-7 ábra). 
Szintén megnyitható közvetlenül a műszerben a „Load menu” (Beállítás betöltés) menü és 
betölthetőaz, mint aktuális konfiguráció. Részletek a 4.6 fejezetben.  

 

 
5-7 ábra: A műszer fájl panelja és a tartalmi parancsok 

 
 

12. Vége az eljárásnak. Válassza le a zajdózismérőt. Most már az készen áll a saját betöltött 
beállításokkal történő új méréshez. 

 

 

 
 

Figyelem:  A konfigurálás alatt számos beállítható paraméter jelenik meg. Hogy pontosan 
megértsük ezen paraméterek jelentését valamint az eredmények számítási módját tekintse meg a D 
függeléket és ismerkedjen meg a további fejezetekkel. 
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5.5.2. Profil beállítási ablak 
 

Fő beállítások, melyekben be lehet állítani a „Dosimeter” ablakban található kijelölt akusztikai profil  
konfigurcióját. A profil minden oszlopában találhatók a már meglévő beállítások. A konfiguráció 
kiválasztásánál némely pozíció automatikusan „kiszürkül” (nem aktív). A fennmaradókat a felhasználónak 
kell beállítania. 

Létezik három további felhasználói konfigurálási beállítás, amelyek neve változtatható a konfigurálás 
során a kis ikn használatával (tollas jegyzettömb). 

A riasztási küszön értéken kívül - DOSE threshold léteznek még három figyelmeztető riasztási forrás, 
melyek beállíthatók. Lásd a lenti ábrát. 

 
Adott név 
változtatása a 
felhasználó által 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cserélje a további riasztási forrást 
 
 
 
 
 

5-8 ábra: Zajdózismérő beállítás – profil konfigurálási ablak 
 
 
 

 

 
 

Figyelem: Ne feledje, hogy egyes profilok kikapcsolhatók ,  és azok a végzett mérések 
során nem jeleítődnek meg (lásd 5.5.5 fejezet) 
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5.5.3. Mérési paraméterek beállítási ablak 
 

A mérések ablkaban választható ki az SV104 üzemmódja: 
□ Zajdózismérő 
□ vagy Zajdózismérő oktávsávos analízissel (ang.: 1/1 Octave analysis). 

 

 
 

A fennmaradó alap paraméterek konfigurálását az alábbi ábra szemlélteti: 
 

 
5-9 ábra: Mérési konfiguráció beállítási ablak 

Válassza ki 
a mérési 

 
 

Figyelem:  Az oktáv analízis bekapcsolása rövidíti az akkumulátor élettartamát, ezt a tényt 
vegye figyelembe és pontosan ellenőrizze az akkumulátor állapotát a mérési folyamat előtt. 

vélassza ki 
a mérési 
üzemmódot 
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 5.5.4 Időtörténés adatok mentési ablakának beállítása 
 
Az időtörténés adatainak mentésének aktiválásához nyissa meg a „Time history” (Időtörténés) beállítási 
ablakot és nyomja meg az első nyomógombot a bal panelon. 

 
□ A “Time History Setup” (Időtörténés beállítás) bal oldali ablakban találhatók a frekvenciával 

kapcsolatos alap konfigurálási pozíciók, amellyel le kívánja menteni a paramétereket, az idő történés 
fájl neve, valamint a kiterjesztett összesített eredmények esetleges lementése.  

 

 
 

□ A jobb oldali “ Results” (Eredmények) panel csak a „Logger” (mérési történek fájl) nyomógomb „On” 
pozícióba állítása után lesz elérhető. Itt választható meg, hogy minden akusztika profil alapvető 
eredményei letárolódnak a mérési eljárás során és lementve a műszer belső memóriájába.   

 

 
5-10 ábra: Időtörténés beállítási ablak (ang. logger) 

Profil szám 

A 
logger 

Figyelem: Az összesített eredmények az „Integration period” (integrálási periódusként) 
meghatározott léptékben mentődnek le (figyelje meg, hogy nem az idő történés 
fájl léptékével “Logger step”). Lásd az 5-9 ábra - “Integration  Period” paraméter 
beállítása 

az időtörténés 
(logger) 
aktiválása 
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 5.5.5. Képernyő megjelenítést konfiguráló ablak - VIEW 
 

Mint már említve volt a  3.9 fejezetben a képernyőn, a zajdózismérővel történő mérés során, néhány 
megtekintési üzemód érhető el VIEW. 

□ A  “Modes & Views” nevű bal oldali panelban lehet kiválasztani a megtekintési módot, amely meg 

fog jelenítődni a műszer billentyűzetén az  <ENTER>  nyomógomb megnyomása után. 
 

 
 

 
 

□ A “Display Results” (Képernyő eredmények) jobb oldali panelbentalálható tízegynehány mérési 
paramtéer listája, melyek konfigurálhatók az SV104 képernyőjén történő megjelenítés céljából, a 

<SCROLL>  nyomógomb megnyomásával. Minden parameter röviditése a függelékben van 
leírva.   

 
5-11 ábra: A VIEW képernyő konfigurálási ablaka 
 
 
 
 

Można włączyć 
maks. 3 profile 

 
Figyelem: az egyedüli mindig megjelenített megjelenítési mód (3.9.2 

fejezet) az ONE-RESULT” (EGY EREDMÉNY); ezt a megjelenítési módot nem lehet 
kikapcsolni. 

 
 

Figyelem: ha nem akarja használni mind a három akusztikai profilt, kényelmesebb 
aktiválni csak egy akusztikai profilt, amely meg fog jeleni a képernyőn – válassza ki a kívánt 
profilt. 

max. három profil 
kapcsolható be 
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 5.5.6. Oktáv spektrum analízist konfiguráló ablak: OCTAVE 

Valós idejű oktávsávos analízis  (ang.: 1/1 Octave) opcionális funkció. Saját beállítási ablaka van. Ebben az 
ablakban az alábbi panelek találhatók:. 

□ “Dane” elnevezésű:  itt lehet konfigurálni az oktávsáv számításához használt  kompenzációs 
szűrőt  

□  „Skala” elnevezésű: itt lehet beállítani a grafikus ábra látható dinamikus tartományát 
valamint bekapcsolni a skála vonalakat. 

 
5-12 ábra: Spektrum konfigurálási ablak 

 
 5.5.7. Általános beállítási ablak 

 
Az általános beállítási ablak számos további opciót tartalmaz. A további fejezetekben megtalálhatók 

ezeknek a beállításoknak a konfigurációit megismertető információk. 

 
5-13 ábra: Általános beállítások ablak 

 
 
 
 



SV 104 KEZELÉSI   ÚTMUTATÓ  

50 

 

 

 
 5.5.7.1. Kalibrálás beállítási panelje 

 
Időnként szökséges a műszer úgynevezett Post kalibrálásának elvégzése a „Post Cal.” opció pozíciójával. 

Lehetővé teszi a felhasználónak a mérési eljárás utáni kiegészítő kalibrálás elvégzését és az eredmények 
hozzáadását a memóriába lementett fájlhoz. Az alábbi panel szemlélteti a három eredmény mentési opciót:  ne 
mentsd “Off”, mentsd hozzá az utolsó fájlhoz “Last File” vagy mentsd hozzá az utolsó kalibrációkor létrehozott 
fájlhoz  (“Files after last calibration”). 
Ha valamilyen szempontból szükséges az automatikus kalibrálás kikapcsolása akkor az dezaktiválható.  

 

 
5-14 ábra: Kalibrálás beállítás panel  

 
 5.5.7.2. Statisztikai szintek beállítási panelje 

 
A statisztikai szintek panelben - Statistical  Level  tíz statisztikai szint határozható meg, százalékos 

mértékben, N1-től  N10-ig elnevezéssel. A statisztikai szintek gyári beállítása a következő: 1, 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80 és 90. Minden értéknek egész szám tartományba [1, 99]. kell tartoznia. Midegyik érték a többitől 
függetlenül állítható be.   

 

 
5-15 ábra : A statisztikai szintek beállítási panelje 
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 5.5.7.3. Billentyűzet védelem beállítási panel 
A védelem beállításai egy egyszerű billentyűzetbe írható jelszóval lehetővé teszik a műszerhez való hozzáférés 
védelmét  annak használata közben. Lehetetlenné tseszi a felhasználónak a mérési eljárások eseti befejezését. 
Ezt a funkciót a Supervisor szoftver „General” (Általános) beállítási ablakában lehet beállítani.  

A védelmi opció bekapcsolása:  kapcsolja be a  “Lock  During  Measurement”. (Mérés közbeni zár) 
nyomógombot. A bekapcsolást követően az SV104 műszer minden mérési eljárás megkezdése után blokkolja a 
billentyűzetet.    

LÁsd a 4.12 fejezetet – Hogyan zárható és oldható fel az SV 104 műszer. 
Ha az “Unlock on Key” (Billentyűzet nyitás) nyomógomb „On” állásban van, az SV104 speciális kód 

megadását fogja igényelni. a négy nyomógombnak megfelelő sorrendben történő megnyomásával, az alábbi 
panelben meghatározott módon.  

Ha az “Unlock on Key”(Billentyűzet nyitás nyomógomb Off állásban van, az SV 104 blokkolható/oldható  
jelszó megadása nélkül Egyszerűen néhány másodpercig lenyomva kell tartania a <SCROLL>  a 
nyomógombot a visszaszámlálás alatt (“Billentyű blokád” 3.. 2.. 1.. ). Ily módon az SV 104 lehetővé teszi annak 
eldöntését, hogy tényleg akarja-e a biztonsági blokádot bekapcsolni. Ha túl gyorsan engedi fel a nyomógombot az 
művelet törlődik. 

 
5-16 ábra: Billentyű védelem beállítások panelje 

 

 5.5.7.4. Kisegítő beállítások panel 
A kisegítő beállításokpanelben lehetséges: 

□ További képernyő riasztások bekapcsolása, amelyek meghatározott körülmények között fognak 
megjelenítődni: 

o A “Logging disabled” (az adattárolás nem lehetséges) figyelmezteti a kezelőt, hogy az időtörténés 
eredményei nem lesznek letárolva.  

o A “Power off” aktiválja a művelet további megerősítésének szükségességét a kikapcsolás előtt (lásd 
4.3 fejezet) 

o A “Comment file name” (Hangkommentár fájlnév) meghatározza a hangkommentár fájl nevét. Itt 
szintén elhelyezhető szöveges kommentár is - “Comment Text”. 

o “Vibration Marker” (Rezgés jelölő) a gyorsulási szint beállítása alapján fog működni (Off, 1g,…15g) 
minél kisebb a megválasztott küszöbérték, annál érzékenyebb lesz a zajdózismérő az esetleges 
ütésekre és rázkodásokra a használat alatt. 

o “Language”   (Nyelv) lehetővé teszi a zajdózismérő képernyőjén megjelenített nyelv változtatását.     
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Az angol a gyárilag beállított nyelv. 

 
5-17 ábra : Kisegítő beállítások panel 

 
 5.5.8. Automatikus futtatás beállítási panelje AUTO-RUN (belső óra, szünet) 
 A Timer (időzítő) panel lehetővé teszi a felhasználónak belső valós idejű óra beprogramozását,amely, mint a 
mérés kezdetét és leállítását késleltető óra fog működni.  A műszer automatikusan is bekapcsolhat magától  a 
korábban kiválasztott és beprogramozott órakor és elvégezheti amely alkalmazva volt az műszer utolsó 
kikapcsolása előtt.  Az Auto-run (automatikus futtatás) akkor hasznos, ha előre meg akarja határozni a műszer 
beállítását, hogy az egy adott órakor be vagy kikapcsoljon  az adott időtartam alatt. pl egész hetes mérési eljárás. 

 

 
5-18 ábra: Az Automatikus futtatás konfiguráló panel - Auto-run 

 
 

Włączone: 
tryb Pauza i Zegar 

bekapcsolt Szünet 
és Óra üzemmód 
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Az óra funkció kiválasztása 

Az óra kikapcsolható  –  “Off”,  csak egyszer bekapcsolható  –  “Single”,  vagy rendszeresen és többszöri alkalommal 
bekapcsolni  –“Regular”. Egyszerű interfész üzemmódban: a Timer (Időzítő) pozíció nem jelenítődik meg.   

Ha az óra funkció aktív (“Single” vagy “Regular”) a műszer pedig be van kapcsolva az óra  kijelzőn –a Timer 
meg fog jelení™ődni egészen a beprogramozott mérési folyamat befejeződéséig.  
A mérés megkezdés órájának és napjának beállítása 
A “Start Time” pozíció meghatározza a mérés kezdet óráját. Válassza ki a kívánt órát és percet. 
A “Start Day” pozíció meghatározza a mérés kezdet dátumát.. Az órát egy hónapra előre lehet beprogramozni és a 
dátum beállításánál a valós idejű óra (Real Time Clock) aktuális beállítása van figyelembe véve. Kiválaszthatja a 
kívánt dátumot. Győződjön meg, hogy a valós idejű óra beállítása megfelel a mérés helyének idő zónájának, hogy 
a mérés ne kezdődjék beállított késedelemmel. 

Két egymást követő mérés közötti időlépték kiválasztása  

A   “Repeat”(Ismétlés) és “Repetitions Number”(mérések száma)  pozíciók a “Regular” (alap üzemmód) 
üzemmód kiválasztása után jelenítődnek meg. . 
Az egymást követő mérések közötti idő léptéket a „Repeat” pozícióban állítható be. 
Paraméter: a végzendő mérések száma: “Repetitions Number” programozható 1és 100 közötti értékben 
Lehetséges két egymástól független szünet programozása a méréseknél - PAUSES relatív időben programozva 
(Relative), vagy abszolüt időben programozva (Absolute). lásd az 5-18 ábrát- részletes beállítás a jelzett 
nagyításban. 

 5.5.9. Jelmentési opció ablak 

Az esemény Event valamint hangfelvételi Wave funkció kizárják egymást. Ki kell kapcsolni ahhoz az 
egyik opciót, hogy a másikat bekapcsolhassuk.  

 5.5.9.1   Esemány (Event) és zajfelvételi (Wave) konfigurációs panel 

Mérések végzése céljából az esemény és zaj felvétele különböző felvételi módokban konfigurálható - 
“Recording Mode”: Lásd a lenti ábrát. 

 
5-19 ábra: Az Event és Wave audio felvétel konfigurálási panelje 
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5.6 Adatfájlok kezelése 
 

5.6.1 Fájlok a műszerben 
 

Ha másolni akarja bármely a műszerbe lementett fájlt: fájl történés, hangkommentárok vagy hang és 
esemény fájlok klikkeljen a rendező felületen a „Download” nyomgombra 

 
vezérlő nyomógombok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kiválasztott fájl 
betöltéséhez nyomj ide 

5-20 ábra: Az SV104 fájlok másolási ablakja 

Nyomja meg a képernyő alján található Download nyomógombot, a korábban kiválasztott fájlok a 
csatlakoztatott számítógépre másolódnak a SUPERVISOR szoftver pedig megnyitja az adatmegtekintőt. -  
“Data  Browser”  (lásd 5.6.1 fejezet), amelyben elvégezhetők a másolt fájlok további rendezése.  
A műszerben lévő adatfájlok eltávolíthatók azok másolását követően, megjelölve a megfelelő pozíciót a 
Download nyomógomb alatt.  
A munkakönyvtár váltásához vagy más mappák megtekintéséhez nyomja meg a “Change dir” nyomógombot; 
megnyílik az alábbi ábrán látható ablak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-21 ábra: A műszer munkakönyvtárát váltó ablak 
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5.6.2 Helyi adatfájlok megtekintője 
 

Az adatböngésző ablakban (Data Browser) megjelenítődik az előbb másolt fájlok listája, készen a 
feldolgozásra. Ne feledje, hogy a kiválasztott fájloknak rövid betekintője található az ablak alján, a 
felhasználónak előzetes betekintést biztosítva a mérési eredmények időtörténésére vonatkozóan. 

Minden fájl egyszerű módón van osztályozva azok meghatározott funkciójának megfelelően: a 
zajdózismérő esetében  ennek megfelelően ezek zaj és hang dózis fájl csoportok.  

A kiválasztott fájlok vagy fájl feldolgozásához jobb egérgombbal klikkeljen a kijelölt fájlra és válassza 
az új munkamenet („New session”) parancsot. Megnyílik a „Session” (munkamenet) ablak (lásd az 5.7 
fejezetet), amelyben jelentés készítés eszközei lehetővé teszik a gyors valamint szakszerű betekintést és 
adat értékelést.  

 

 
5-22 ábra Helyi fájl megtekintő – ablak rendszer
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5.7 Munkamenet és jelentés készítés 

 
A SUPERVISORszoftver egyik tagadhatatlan előnye aszokatlanul egyszerű, egyidejűleg szakszerű, 

a felhasználó által konfigurálható jelentés készítési funkció. Az okmány készítés gazdag opciótárának 
megismerését követően, ez a funkció biztosan elnyeri az Önök elismerését és örökre elfeljtik a 
hagyományos módon történő jelentés készítést.  

A mérési fájlok bemásolását követően, ezek az adatok le vannak mentve és lehetséges azok 
megtekintése a helyi fájlok adatböngészőjében (“Data Browser”). A zajdózismérőből betöltött adatokkal 
való további munka az úgynevezett munkamenet – SESSION alkalmazás használatát jelenti. A hasonló 
kategóriájú szoftverek esetében ez adja a legfejlettebb diagram, táblázat és jelentés készító funkciókat.  

Minden munkamenet - SESSION nagy mértékben konfigurálható és az egyszer létrehozott 
formanyomtatvány (ang. template) (5-25 ábra) lementhető későbbi használatra más mérési adatokkal. 
Ez egy nagyon előnyös megoldás a felhasználó számára. akinek sokszor kell időszakos jelentést 
készítenie. Az információk két panelre osztódnak és jelenítődnek meg a felhasználó által konfigurált 
diagramokban és/vagy kiválasztott mérési adatokkal/paraméterekkel. 

 
Képlet szerkesztő 
(lásd 5-25 ábra) 

 
Váltsd a mértékegységet zajra 

 

Jelentés opció 
(lásd 5-26 ábra) 

 
A kész jelentés előnézete 

 
 

Zoom 

Váltsd a mértékegységet 
rezgésre 

 
Karakter választás 

 

Jelentés generálás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkamenet (SESSION) konfigurálási 
panel, részleteket az 5-24 ábrán 

 
Részletes jelentés konfigurálási terület 

 

5-23 ábra: A SUPERVISOR szoftver fő munkamenet ablaka 
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A munkamenet (SESSION) panel lehetővé teszi az 
aktuálisan kiválasztott mérési adatok megjelenítését a 
“Session data” (adat munkamenet) panelban. 

 
 
 
 

“Add panel” (panel hozzáadása) tartalmazza az információ 
szekció vagy modulok listáját pl. panelek, amelyek 
behelyezhetők a jelentésbe. Duplán klikkeljen, hogy a panel 
új szekcióját hozzáadja a részletes jelentés konfigurálási 
területéhez. Ne feledje: Minden panel egynél többször is 
hozzáadható. Minden panelban változtathatók az 
információk függetlenül attól pl. az egyik paraméter panel 
táblázat formátumban a másik pedig diagramban vagy 
egyszerűsített diagram formátumban van.  . 

 
 
 

A “Panels” (Panelek) ablak tartalmazza a részletes jelentés 
konfigurálási területéhez aktuálisan hozzáadott információ modulok 
listáját. Itt változtaható az egyes hozzáadott panelek megnevezése. 

 

Kliknij dwukrotnie aby przejść 
do wybranego panelu 

 
 

“Reports”   (Jelentések) tartalmazza a felhasználó által 
létrehozott és lementett dokumentumokkal kapcsolatos 
információkat.  

 
 

SESSIONS (Munakmenetek) archiválhatók vagy törölhetők 
egy gombnyomással. 
 

5-24 ábra A MUNAKMENET (SESSION) konfigurálási panel 

Kliknij dwukrotnie, aby 
dodać panel do raportu 

Duplán klikkeljen, hogy 
a panel hozzáadódjon 
a jelentéshez 

Kliknij dwukrotnie, aby 
dodać panel do raportu 

Duplán klikkeljen, hogy 
a panel hozzáadódjon 
a jelentéshez 

Duplán klikkeljen, hogy átlépjen 
a kiválasztott panelbe 
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5-25 ábra Formanyomtatványok kezelése a SUPERVISOR szoftver segítségével 

 
5.7.1 Jelentések panel 

 
Tekintse meg a lenti panelt, azután konfigurálja és készítse el a jelentést. 

 
Jelentés opció (“Report  options”) ablakban egyszerű módon szerkesztheti  az alapvető információkat 

és az előkészített grafikákat, színeket és stílust. 

 
5-26 ábra: A SUPERVISOR szoftver jelentés opciója 
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5-27 ábra: Hallásvédő panel (HML) 

 

 
5-28 ábra: Hallásvédők adatbázis panel  
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5-29 ábra: A műszer konfigurációs panelja 

 

 
5-30 ábra: 1/1 oktávsávos spectrum történés panel 

 

 
5-31 ábra: 1/1 oktávsávos TSect spectrum historia panel 
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5-32 ábra:  Időtörténés eredmények panel 

 

 
5-33 ábra: Statisztika panel 
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5-34 ábra: Az összes eredmény panelja 

 
 
 

 
Rysunek 5-35 Panele ekspozycji na hałas (ISO 9612) 

 
5-36 ábra: Munkamenet fejléc panel 
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5-37 ábra: Szöveg konfigurálási panel 

 
5-38 ábra: Számítási panel 
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6 Az SV 104 karbantartása 
 

 6.1. Általános üzemeltetési útmutatások 
 

□ Csak jó minőségű USB kábelt használjon, mint pl. az SV156. Számos rossz minőségű kábel 
nem biztosítja a megfelelően alacsony kábel ellenállást, ami nem teszi lehetővé a belső 
akkumulátor megfelelő töltését.  

□ Nem ajánlatos a műszert hosszabb időn keresztül közvetlen napsütésen hagyni, a napon 
történő túl hosszú tartás, pl. a gépjármű hátsó ablakában belülről hatással lehet a műszer 
hatékonyságára. 

□ Az akkumulátor töltést jelző pontosság növelése érdekében merítse le teljesen az 
akkumulátort , ezt követeően töltse fel azt újból az USB-n keresztül. Ez az eljárás ajánlott az 
első használat előtt. Az eljárást pár havonta meg kell ismételni a minél pontosabb akkumulátor 
feszültség jelzés megőrzése céljából. 

 
 6.2. Tisztítás 

néhány dologra emlékezni kell: 
□ Minden alkalommal, amikor az SV104 túlzottan beszennyeződik, a felületét puha, nedves 

ronggyal tisztítsa meg. 
□ Fordítson különös figyelmet az SA122 szélvédő szivacs tisztaságára, mivel annak 

szennyezettsége kihatással lehet a mérésre. Vegye le a szélvédő szivacsot, verje ki belőle a 
port és tisztítsa meg nedves ronggyal. Amennyiben szükséges cserélje ki azt újra. A szélvédő 
szivacs elhasználódó  eszköz és mint ilyen cserére szorulhat annak elvesztése vagy 
elhasnáltsága miatt. A három darabos szélvédő szivacs cserekészlet kapható SA 122_3 
típusszám alatt. 

□ Fordítson különös figyelmet az SV27 mikrofon mellső részének tisztaságára, mivel annak 
szennyezettsége kihatással lehet a mérésre. Vigyázzon, hogy a nem túl nagy bemeneti nyílás 
túlzottan ne szennyeződjön be. Óvatosan tisztítsa azt száraz és puha, nem foszladozó 
ronggyal. 

 
 6.3. Mérés előtti ellenőrzés 

A mérések kezdete és vége előtt minden alkalommal ajánlott a zajdózismérő ellenőrzése kalibrátor 
segítségével. A mérés kezete előtti egyes ellenőrzések elégséges a beállítások többségére nézve. Lásd a 
4.7. fejezet -  részletes információk a kalibrálást és az ellenőrzést illetően. 

 
 6.4. Időszakos tesztek 

A pontosság és a nemzetközi szabványoknak való megfelelés céljából a gyártü javasolja 12 havonta 
elvégeztetni az SV104 gyári kalibrációjának elvégzeztetését.   

 

 
 

Figyelem: az azonosítás és a mérési kohézió megőrzéséhez szükséges részletes 
információk megszerzése érdekében forduljon a jogi szabályozó ivatalokhoz, a mérések ügyében pedig 
forduljon a SVANTEK helyi forgalmazójához. 
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 6.5. A mikrofon és a szélvédőszivacs cseréje 

A mikrofon cseréjéhez előbb vegye le a szélvédőszivacsot (lásd 3.3 fejezet). csavarja le a mikrofon 
védőt az óramutatóval ellentétes irányba. Vegye ki a mikrofont a tokozatból annak elfordítása nélkül. 

Az új mikrofon felszereléséhez nyomja be a mikrofont az aljzatba és tekerje be pontossan a kupakot 
az óramutatónak megfelelő irányba. Feltétlen emlékezzen a mikrofon pontos felszerelésére. Vigyázzon, 
hogy ne törje le a mikrofon érintő csatlakozó lábait vagy ne tekerjük túl a menetet.  

 

 
 

A szlvédő szivacs károsodása/elvesztése vagy annak túlzott szennyezettsége, amely lehetetlenné tesi 
a mikrofon védelmét A SVANTEK cég a három darabos SA123_3 típusú csere készletet ajánlja (Szlvédő 
szivacss az SV104 zajdózismérő részére 

 6.6. A műszer programjának aktualizálása 
A SVANTEK cég elkötelezett a saját termékeinek folyamatos fejlesztésében a felhasználók 

visszajelzése alapján és ezzel kapcsolatban fenntartja magának a szofrverek javításának jogát  
 

A műszer belső programjának aktualizálásához zaktualizować: 
□ Csomagolja kis a megküldött programcsomagot ( megfelelően tömörített fájl). 
□ Gyúz że urzödjön meg, hogy a műszer ki van kapcsolva.  

□ Tartsa lenyomva a  <PROFILE>   és  <ENTER> , nyomógombot,  készülék 
bekapcsolásához. Íly módon a BOOTLOADER speciálisüzemmódba lép be a műszer.  

 
6-1 ábra: A Bootloader aktualizálási módjának képe 

 
□ Ezt követően csatlakoztassa az USB-t. A műszer képernyőjén megjelenítősik az  <USB> felirat. 
□ Indítsa el a fájlt  start.bat. 
□ A megfelelő kommunikát tájákoztatást ad a belső program aktualizálásának 

sikerességéről. 
□ Kapcsolja ki a megrendelést. 

 

 

 
 

Figyelem:  a SUPERVISOR programnak megfelelően könnyen ellenőrzi az 
aktualizálás elérthetőségét (lásd: 5-3 ábra ajánlása). 

 
 

Figyelem: ne feledje, hgoy a mikrofon cseréje után be kell táplálni az új mikrofon sorozat 
számát az SV104 bels memóriájába. Ez az ingyenes SUPERVISOR szoftver segítségével egy könnyen 
kivitelezhető eljárás.  
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 6.7. A műszer tárolása 
□ A belső akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a tárolás idejére ajánlott a 

SV104 műszer kikapcsolása 
□ Ne tárolja a műszert állandóra csatlakoztatva az USB bemenethöz. Ez rövidíti az akkumulátor 

élettartamát.   
□ Az SV 104 kikapcsolását követően a műszer valamennyiáramot vez fel az akkumulátorból Ha a 

műszert nem használjuk rendszeresen ajánlott az akkumulátor töltése néhány havonta.. 

 6.8. Szállítás 
A szállításhoz vagy tároláshoz mindig az eredeti gyári csomagolást használja. Az ipari környezet 

lehetséges szennyezettsége miatt ajánlott a gyártó által nyújtott  csomagolás használata, pl. SA73 (lásd 2.3 
fejezet), amely biztosítja a mechanikai és környezeti védettséget és a hosszúidejű tárolás jó feltételeit.    

 6.9. Problémák megoldása 

1. Amennyiben az USB porthoz csatlakoztatást követően nem kezdődik el az automatikus töltés: 
ellenőrizze az USB kébel minőségét és a tápforrás nominális értékét. 

2. Amennyiben a műszer bekapcsolása után nem megfelelő dátum és óra jelenítődik meg, 
csatlakoztassa a műszert számítógéphez és a Supervisor szoftver segítségével  állítsa be az órát és 
a dátumot, meggyőzödvén arról, hogy a számítógép órája jól van beállítva. 

3. Amennyiben nem lehet bekapcsolni a műszert, a műszert az USB-hez vagy az ajánlott töltőhöz 
csatlakoztatva győzödjön meg, hogy az fel van töltve. Ily módon meggyőződhet arról, hogy az 
akkumulátor nincs lemerülve. Ezt követően végezze el a műszer törlését (lásd 4.15 fejezet). 

4. Amennyiben a zajdózismérő nem reagál, végezze el a ki/bekapcsolási eljárást (4.3 fejezet) valamint 
végezze el a műszer törlését (4.15 fejezet).  

5. Abban az esetben ha a hangnyomás szint mérés vagy annak egész értékre történő beállítása lefagy 
végezze el a ki/bekapcsolási eljárást (4.5 fejezet) valamint végezze el a műszer törlését (4.15 
fejezet). 

6. Amennyiben a műszer törlése nem oldja meg a problémát lépjen a 4.15 fejezethez. 

7 SVANTEK szervíz 
A mérő műszer javításra vagy karbantartásra történő visszaadási kényszer esetén vegye fel a 

kapcsolatot az Ön forgalmazójával:    
 

Józsa és Társai 2000 kft 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 27/A 

- E-mail:  akusztika@jozsakft.hu 
- Internet: www. jozsakft. hu 

- Telefon: 06 30 56 57 365 vagy 06 30 56 57 366 
 

 

 
 

Figyelem: külföldi vásárlók: 
Kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazónkkal, akinél a műszert vásárolta. A helyi hivatalos 
forgalmazók adatait a Svantek cégtől kaphatja meg e-mail útján vagy telefonon a fent megadott információk 
alapján vagy az internet oldalunkon keresztül tájékozódhat ki az Önhöz legközelebb lévő forgalmazó. 
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