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 Figyelem:  Ez a kezelési útmutató a műszer 3.13.1. program verziójának felel meg  
(ezt az Műszer (Instrument)  parancssor Unit Label  pozíciójában ellenőrizhetjük). A program fejlesztéséből 
következően (növekvő program verzió szám) lehetséges egy-két kijelző megjelenítésének változása. 
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1. BEVEZETÉS 

 

A SVAN 106 új hatcsatornás humán rezgés mérő és 
analizátor műszer. A műszer megfelel ISO 8041:2005 
szabványak és az ideális eszköze az ISO 2631-1,2&5 és ISO 
5349 szabványoknak megfelelően végzett méréseknek. 

Az alkalmazott digitalis jelprocesszor számítási erejeének 
köszönhetően a SV106 műszer képes, a mérés üzemmóddal 
egyidejűleg, valós idejű 1/1 Octave vagy 1/3 Octave analízist 
és végezni.  

Fejlett időtörténés tárolás és időtartománybeli jel felvétel (az 
ISO 2631-5-nak megfelelően) a beépített Micro SD flash 
memória kártya korlátlan adatgyűjtési kapacitást biztosít. Az 
eredmények könnyen számítógépre tölthetők le az USB 
interfész és a SvanPC++ adatletöltő program segítségével. 

 
A teljes testre ható rezgésmérés (Whole-Body) könnyen elvégezhető a SV38 ülőpárnás 

rezgésérzékelőnek köszönhetően, amely közvetlenül az üléspárnára, padlóra, vagy háttámlára rögzíthető. 

A SV 50 háromtengelyes összeállítással lehetséges a kéz-karra (Hand-Arm) ható rezgés mérése a 
munkaeszköztől típusától függetlenül. 

Ezen kívül az SA55 feltét segítségével végezhető a magas impulzitású rezgések mérése, a DC 
eltolódás hatása az alul áteresztő mechanikai szűrővel ellátott gyorsulásérzékelővel érhető el. 

A markolati erő értékelése az erre a célra kifejlesztett SV105  

A SVAN 106 műszer "front-end" alkalmazással a gyors UDB 1.1 interfésznek (12 MHz) köszönhetően 
valósidejű kapcsolatot hoz létre a számítógéppel. A mérési eredmények minden fent említett interfészen 
keresztül a számítógépre tölthetők le.  

A műszer tápáram ellátása négy AA típusú vagy újratölthető akkumulátorral pl. NiMH - melyekhez 
külön akkumulátortöltő szükséges). A műszer tápáram ellátása az USB interfészen keresztül is lehetséges. 
The powering of the instrument from the USB interface is also provided. A robosztus és könnyed 
formatervezés kivételes funkciókat biztosít az új műszer generációnak. 

1.1. SVAN 106 főbb jellemz ők  
 

• Az ISO 8041:2005 szabványnak megfelelő human rezgésmérés, 

• ISO 2631-1,2&5 (beleértve VDV és MTVV) és ISO 5349 

• Hat csatorna a gyorsulás (IEPE típusú) és két csatorna az erő mérésére 

• Teljes testre ható (Whole-Body) mérések: 

- alacsony árfekvésű ülőpárnás gyorsulásérzékelő SV 38V 

• Kéz-karra (Hand-Arm) ható mérések: 

- SV 50 háromtengelyes gyorsulásérzékelő rögzítő feltéttel 
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- SA 55 feltét háromtengelyes mechanikus szűrővel 

- SV 105 integrált háromtengelyes gyorsulás érzékelő adapter erőérzékelő markolattal 

• Időtörténés jelfelvétel (meeting ISO 2631-5) 

• 1/1 oktáv és 1/3 oktávsávos spektrum párhuzamos számítása, 

• Fejlett adatgyűjtés spektrum analízissel, 

• Micro SD flash memória kártya adattömegek tárolására 

• USB 1.1 Client interfész 

• Integrálási idő programozhatóság 24 óráig 

• SvanPC++ szoftver a könnyű műszer beállításhoz és adat letöltéshez 

• Könnyűkezelésű, felhasználó barát interfész színes kijelzővel 

• Zsebméret (140 x 83 x 33 milliméter) 

• Tömeg csak 390 gramm elemekkel együtt 

1.2. A műszer tartozékai  
 

A SVAN 106 összeállítás az alábbi egységekből áll: 

• SVAN 106  mérőműszer 4 AA elemmel vagy 4 újratölthető AA méretű akkumulátorral. 

• SC 56   mini USB 1.1 kábel (általában 2m) 

• SC 118  LEMO 4-tüskés - LEMO 5-tüskés csatlakozóra 

• SV 38V  háromtengelyes gyorsulás érzékelő teljes testre ható (Whole—Body) mérésekhez 
(MEMS típusú) 

• SV 105  integrált háromtengelyes gyorsulás érzékelő adapter erőérzékelő markolattal 

1.3. Lehetséges tartozékok  
 

• USB csatlakozós hálózati tápegység 

• SC 38 Kábellel az SV106 műszerhez csatlakoztatható háromtengelyes gyorsulásérzékelő  

 (4 tüskés Microtech LEMO 4 tüskéshez (általában 2.7 m)) 

• SA 50   Kéz-kar mérő feltét, "ívelt alakzat" (SV 3023M2 gyorsulásérzékelőhöz) 

• SA 51   Kéz-kar mérő feltét, "síma alakzat"  (SV 3023M2 gyorsulásérzékelőhöz) 

• SA 52   Kéz-kar mérő feltét, "közvetlen" (SV 3023M2 gyorsulásérzékelőhöz) 

• SC 14   LEMO 5 tüskés LEMO 5 tüskés hosszabítókábel (10 m) 

• SA 55  adapter alacsony sávú mehcanikus szűrővel 

• SV 39A\L Ülőpárnás gyorsulásérzékelő (benne SV 3143M1 gyorsulásérzékelő és SC 38 kábel) 

• SV 50   Kéz-kar mérőkészlet (Dytran gyorsulásérzékelő 3023M2; feltétek SA 50, SA 51, SA 52 

• SV 111  rezgéskalibrátor (100 rad/1ms-2, 500 rad/10ms-2, 1000 rad/10ms-2) 
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2. A MŰSZER KÉZI VEZÉRLÉSE   

 

A műszer vezérlése „társalgásos” módon történik. A felhasználó a megfelelő parancsnak a MENU 
parancssorból történő kiválasztásával programozhatja be a műszert az elvégzendő műveletekre. Ez a 
megoldás a műszer működéséhez feltétlen szükséges nyomógombok számát kilencre csökkenti. 

 2.1  A homloklap vezérl őgombjai 

 

A műszer homlok lapján az alábbi nyomógombok találhatók:: 

• <ENTER>, (<Menu>) , [<Save>] , 

• <ESC>, (<Cal.>), [<S/P>] , 

• <Shift> , [Markers] 

• <Alt> , [Markers] 

• <5555>, 

• <3333>,  

• <4444>,  

• <6666>, 

• <Start/Stop> . 

 

A (...) zárójelben lévő feliratok a nyomógomb másodlagos funkcióját jelölik, mely az adott nyomógomb és a 
<Shift>  nyomógomb egyidejű (vagy a beállított üzemmódtól függően – egymás utáni) megnyomásával 
aktivizálódik.  A […] zárójelben lévő feliratok a nyomógomb harmadlagos funkcióját jelölik, mely az adott 
nyomógomb és az <Alt>  nyomógomb egyidejű (vagy a beállított üzemmódtól függően – egymás utáni) 
megnyomásával aktivizálódik 

 

<Shift>  <Shift>  nyomógombbal aktivizálható a másodlagos billentyű funkció (piros feliratú 
jelölések). Ez a nyomógomb kétféleképpen működhet: 

• mint Shift a komputer billentyűzetnél (pl. fájlnév beírása közben); <Shift>  
nyomógombot a további funkció gomb megnyomásakor egész idő alatt lenyomva kell 
tartani; 

• mint másodlagos funkció (2nd Fun) ; nyomógomb; ekkor le kell nyomni és a 
további funkció gomb megnyomása előtt, ki kell oldani (lásd “2nd Fun ” billentyűmód 
későbbi leírásánál). 

 

A <Shift>  és az <Alt>  nyomógombok egyidejű megnyomása lehetővé teszi a 
felhasználónak a belépést a mérési ideje alatt a Markerekbe.  

<Alt> A billentyűzet harmadik üzemmódja a Mentés [<Save>]  vagy Szünet [<Pause>]  
nyomógombjának megnyomásával aktivizálható.. A harmadik billentyű üzemmód 
kiválasztása az <Alt>  nyomógomb egyidejű megnyomásával történik. 

 

Figyelem: AZ <Alt>  és <Start/Stop>  nyomógombok egyidejű megnyomása a műszer ki vagy 
bekapcsolását eredményezi. 

<Start/Stop>   A nyomógomb a mérési üzemen kívüli műszer esetében lehetővé teszi a mérések 
megkezdését, vagy mérések esetén azok befejezését. Lehetséges a nyomógomb 
üzemmódjának olyan beállítása is, amikor a mérések megkezdéséhez vagy leállításához 
a<Shift>   nyomógomb egyidejű megnyomása is szükséges.  
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Figyelem: A <Start/Stop>  nyomógomb üzemmódjának váltása a Műszer (Instrument)  
parancssor Billentyűzet beállítás (Keyboard Settings)  ablakában történik (a leírást lásd az 
Instrument  parancssorban). 

<ENTER>   Ez a nyomógomb lehetővé teszi a kiválasztott üzemmódba történő belépést vagy a 
vezérlési művelet megerősítését. A nyomógomb néhány más funkciójának leírása a 
későbbi fejezetekben található.: 

(<Menu>)    A nyomógomb (a <Shift>  nyomógomb egyidejű lenyomásával) lehetővé teszi a vezérlő 
ablakokba történő belépést: Funkciók (Function) , Mérés (Measurement) , Kijelző 
(Display) , Fájl (File) , Műszer (Instrument) , Kiegészítő beállítás (Auxiliary (Setup ). 
Minden fent említett vezérlőablak parancssorát és adatablakát érhetjük el. Az 
alparancssorok részletes leírása a kezelési útmutrató további fejezeteiben taláható. A 
<Menu>  nyomógomb kétszeres megnyomása során a kijelzőre behívható az utolsó 
nyolc parancssor. Az jelentősen lerövidíti a gyakran használt beállításokhoz való 
hozzáférést. 

[<Save>]    Ez a nyomógomb (együtt megnyomva az <Alt> -tal) lehetővéá teszi a felhasználónak a 
mérési eredmények lementését fájlként a műszer belső memóriájába vagy az SD 
kártyára. 

<ESC>   Ezzel a nyomógombbal zárhatók be a beállítási listák vagy a vezérlő ablakok. Ez a 
nyomógomb az <ENTER> nyomgombbal ellentétesen működik..Amikor a vezérlőablakot 
az  <ESC> nyomógomb megnyomásával zárjuk be, akkor semilyen beállítási változtatás  
nem nyer megerősítést. 

([Cal.])   Ez a nyomógomb (a <Shift>  egyidejű megnyomásával) elérhetővé teszi a kalibrációs 
(Calibration)  menüt, amelyben a felhasználó beléphet egy allistába. (Kalibrálás 
érzékenységre - Calibr. by Sensitivity, Kalibrálás méréssel -Calibr. by Measurement, 
Utolsó kalibrálás - Last Calibration  és Kalibrálási napló törelése - 
Clear Calibr. History).  

[<S/P>]   

 

Ez a nyomógomb lehetvé teszi a Beállítás kezelő (Setup Manager)  ablakba történő 
átlépést vagy időszakosan megszakítja a mérési folyíamatot. 

<3333>, <4444> 

 

Ezek a nyomógombok az alábbiakat teszi lehetővé  
• oszlop kiválasztása a többoszlopos paraméter listából; 
• az aktív pozícióban a paraméter értékének kiválasztása (pl.  Z, A vagy C szűrő, 

integrálási periódus: 1s, 2s, 3s, … stb.); 
• a Spectrum és Logger üzemmódban az eredmény megjelenítésnél a kurzor 

mozgatását  
• Szövegszerkesztésnél a karakter helyének kiválasztását; 
• a 2 ésd 3 marker aktivizálását 
• tarós lenyomással a paraméterek számérték váltásának felgyorsítását,  

(<3333>, <4444>) A <3333>, <4444> nyomógomboknak a <Shift>- tel való egyidejű (vagy váltogatott) 
lenyomása az alábbiakat teszi lehetővé: 
• • a paraméterek számérték váltásának felgyorsítását (pl. a Start Delay beállítást 

növeli 1-től 10-ig – elérési útvonal: Menu / Measurement / General Settings / Start 
Delay); 

• szövegszerkesztési módban a szerkesztett szöveg sor első vagy utolsó karakterére 
lépést  

[<3333>, <4444>] 

 

A <3333>, <4444> nyomógomboknak a <Alt>  >-tal való egyidejű (vagy váltogatott) lenyomása 
az alábbiakat teszi lehetővé:  
• a többoszlopos listából a paraméterek értékének kiválasztását, 
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• szövegszerkesztés módban karakter beszúrását vagy törlését 

<5555>, <6666> 

 

Ezek a nyomógombok az alábbiakat teszi lehetővé: 
• a listából a sorok kiválasztását; 
• szövegszerkesztés módban a megfelelő karakter kiválasztását a listából; 

• az 1 és 4 marker aktivizálsát 

(<5555>, <6666>) 

 

A <5555>, <6666> nyomógomboknak a <Shift>- tel való egyidejű (vagy váltogatott) 
lenyomása az alábbiakat teszi lehetővé: 

• a kijelzőn megjelenített oszlop diagram Y és X tengelyek közötti kapcsolat váltását  

[<5555>, <6666>] 

 

A <5555>, <6666> nyomógomboknak a <Alt>  >-tal való egyidejű (vagy váltogatott) lenyomása 
az alábbiakat teszi lehetővé: 
• az eredmény megjelenítési mód váltását; 

• a valós idejű óra (RTC) vagy az Időzító (Timer) beállítását; 

[Info]  

 

Az <Info>  nyomógomb (az <3333>, <4444> nyomógombok egyidejű lenyomásával) megnyitja 
a kijelző megjelenítési módjának súgó ablakját.  

 

[Markers]  A Markerek  lehetővé teszik a felhasználónaka mérési folyamán fellépő  a speciális 
események megjelölését  (pl. repülőgépe átrepülés, vonat elhaladás stb).  Az esemény 
funkció csak akkor aktív, ha a Logger is az. A markerek aktizálása esetében be kell 
kapcsolni a loggert (elérési útvonal: <Menu> / Measurement / General Settings / 
Logger Mode= Logger) és a profilban egy vagy több logger eredményt aktivizálhatunk 
(PEAK , P–P, MAX, RMS, VDV) (elérési útvonal: <Menu> / Measurement / Data Logging 
/ Logger Results).  

A markerba történő belépéshez a felhasználónak egyidejűleg meg kell 
nyomni a <Shift>  és <Alt>  nyomógombokat a mérés ideje alatt. A négy 
lehetséges marker megjelenik a kijelzőn. Az 1 marker választáshoz a 
felhasználónak meg kell nyomni a <5555> nyomógombot (2 marker- <3333>, - 3 
<4444> marker és a 4  marker- <6666>).  

A markerek automatikusan eltűnnek vagy a kiválasztott marker aktivizálódik 
(a <Shift>  + <Alt>  nyomógombok megnyomása után az újból aktív marker 
száma világítani fog). A marker kikapcsolásához a felhasználónak meg kell 
nyomni a  <Shift>  + <Alt>  nyomógombokat és a[<5555>, <6666> nyilakkal 
jelöljük, hogy melyik markert kell kikapcsolni.  

A marker jelzés állapota megjelölődik a logger fájlban (bővebben a. B 
függelékben) és megjeleníthető az erre szolgáló. 

Az időtörténésben jelölt markert az alábbi ábra szemlélteti (a felhasználó a 
megfelelő szotverrel megtekinthető a diagramot a markerral). 

 

<Shift>  / <Alt>  

 
<5555> 
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 2.2  A műszer ki és bemeneti csatlakozói  

 

A műszer felülnézete  

A mérési bemenetek a műszer tetején helyezkednek el: két 
ENB.0B.304 típusú 5-tüskés Lemo kompatíbilis csatlakozó 
aljzat az 1–3 és a 4-6 csatornákhoz , mindegyik IEPE 
tápellátású gyorsulásérzékelőkhöz.  

 

A műszer alulnézete  

A műszer alján két csatlakozó aljzat helyezkedik el, a jobb- 
és baloldalon a következők szerint: 1.1 interfész USB 
csatlakozó  és többfunkciós I/O ki/bemenet csatlakozó.  

 

 

Az 1.1 interfész USB csatlakopzó soros kapcsolású és 12 MHz-es órajellel működik. Ennek köszönhetően 
gyors és széleskörben alkalmazahtó számítógéppel együtt. A műszer 4tüské standard csatlakozójának 
részletes leírása a C függelékben található. 

A további I/O-nak nevezett többfunkciós ki/bemenet csatlakozó egy kéttüskés LEMO aljzat.  Ezen az 
aljzaton, ha az Analóg kimenet (Analogue Output) funkció van kiválasztva, a jel a bement analóg/digitális 
átalakítóján (korrekció előtt) keresztül érhető el. Ezt a jelet egy mágneses felvevőn rögzíthetjük vagy 
oszciloszkópon szemlélhetjük meg. A Digitális bemenet ( Digital Input) más funkcióként is szolgálhat, mint pl. 
külső kioldás (trigger) vagya műszerriasztó pulzus. 

 

Figyelem: A műszert kapcsoljuk ki mielőtt más eszközhöz csatlakoztatnánk ( pl. nyomtató 
vagy számítógépr). 
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3. A MŰSZER BEÁLLÍTÁSA   

 
A műszerrel a kívánt mérés csak a megfelelő jelátalakító csatlakoztatása és a műszer bekapcsolása után 
lehetséges. 

 

3.1. A műszer vezérlés alapjai  

 

A mászer kilenc nyomógombos klaviatúrával vezérlődik. Ezeknek a nyomógomboknak a használata a 
minden lehetséges funkció elfogadását és minden lehetséges paraméter értékeinek módosítását teszik 
lehetővé. Ezek a funkciók a fő- vagy alparancslistákban helyezkednek el.  

A műszer menüje különböző típusú parancsablakokból áll, ezek lehetnek: főparancslisták, alparancslisták, 
opció listák, paraméter listák, szövegszerkesztő ablak, információs ablak és fájlkezelő ablak fájl 
parancslistákkal.  

Főparancslista 

A főparancslista fejléce hat parancslistát tartalmaz, melyek további 
aéparancssorokat és pozíciókat tartalmaznak. A főparancslista a <Menu>  
nyomógomb megnyomásával nyitható meg. Ez a parancssor az alábbi 
alparancssorokat tartalmazza: Funkció (Function) , Mérés (Measurement), 
Kijelző (Display) Fájl (, File) Műszer (Instrument) és Kiegészítő beállítás 
(Auxiliary Setup). 

 
 

Újabb elemek listája 

A <Menu>  nyomógomb kétszeri megnyomásával érhetjük el a legutóbbi 
menü pontokat. Ez a megoldás lehetővé teszi a leggyakrabban használt 
menüpontok gyors elérését, a teljes elérési útvonal megtétele nélkül. 

 

 

Pozíció kiválasztása 

A parancslista kívánt pozícióját a <5555> vagy 
<6666> nyomógombokkal választhatjuk ki.  

 

 <6666>  

Belépési pozíció 

A parancssorból a kívánt pozíció 
kiválasztását követően, a felhasználó a 
belépés érdekében az <ENTER> 
nyomógombot nyomja meg.. Ezt a 
műveletet követően a kijelzőn új 
alparancssor, opció lista, paraméter lista 
vagy információs ablak nyílik meg.  <EN>  
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Paraméterek listája 

A paraméter lista tartalmazza azokat a paramétereket, melyekből a 
felhasználó választhat az adott tartományban lévő értékekeből. Az 
<ENTER> nyomógomb újbóli megnyomása lehetővé teszi az allistából 
történő választást.  

� A listából a kívánt pozíciót a <5555> vagy<6666> nyomógombpk 
megnyomásával választhatjuk ki.. 

� A kiválasztott pozíció értékeinek változtatása <3333> vagy <4444> 
nyomógombokkal történik (vagy a <Shift>  egyidejű megnyomásával). 

 

Ha a paraméter szám érték, akkor a felhasználó gyorsíthatja annak kiválasztását a <3333> vagy <4444> 
nyomógombok egy másodpercnél hosszabbi megnyomásával (vagy a <Shift>  egyidejű megnyomásával). 
Ebben az esetben, amíg a nyomógombot lenyomva tartjuk a paraméter változás automatikusan elindul.  

A felhasználó változtathatja a szám értékeket nagyobb léptékekkel (rendszerint 10, 20) a <3333> vagy <4444> és 
az <Alt>  nyomógombok egyidejű lenyomásával. 

Opció lista  

Az opció lista különböző opciókat tartalmaz, amelyből a felhasználó 
kiválaszthat egyet. Az opció liválasztása az alábbi módon történik.  A 
felhasználó a  <5555> vagy <6666> nyomógombokkal kijelöli  a kívánt pozíciót 
és az <ENTER> nyomógombbal megerősíti azt. Ez az opció aktívizálódik 
és a lista bezáródik. Ha a felhasználó ismételten belép ebbe a listába a 
kiválasztott opció meg lesz jelölve. 

 

A paraméterek mátrixa 

Amikor a paraméterek listája egynél több oszlopot tartalmaz, akkor a 
felhasználó váthatja azokat:  

� Az oszlopokat a <3333> vagy <4444> nyomógombok használatával 

� Az adott oszlopon belüla sorokat a <5555> vagy <6666> nyomógombok 
használatával 

� A kiválasztott pozíció értékét a <3333> vagy <4444> és az <Alt>  
nyomógombok egyidejű használatával 

� Az adott oszlop összes értékét a <5555> vagy <6666> és a <Shift>  
nyomógomb egyidejű használatával 

� Bármelyik sor összes értékét a <3333> vagy <4444> és a <Shift> 
nyomógombok egyidejű használatával.. 

 

 

Komplex paraméterek 

Néhány paraméter, mint a Indítás órája 
(Start Hour) , Indítás napja (Start Day)  stb. 
komplexek (egynél több érték mezőt 
tartalmaznak). A kívánt érték kiválasztása a 
paraméterek közül egy speciális ablakban 
rtörténik, amelyet a <3333> vagy <4444> 
nyomógombokkal nyithatunk meg. A speciális 
ablak ban az értékeket a <3333>, <4444> vagy <5555>, 
<6666> nyomógombokkal választhatjuk ki és az  
<ENTER> nyomógombbal erősítjük meg azt.. 

   

 



SVAN 106 Kezelési útmutató                                                                                                                                                                                                   _ 

14 

Abban az esetben, ha a felhasználó az <ENTER> nyomógombot a 
kiválasztott pozíció megerősítésére használja az a megnyitott allista 
bezáródik.  

Az allista a változások elfogadása nélkül bezáródik az  <ESC> nyomógomb 
megnyomásával.  

 
 

Információ ablak 

Néhány ablak a felhasználót tájékoztatja a műszer állapotáról, a lehetséges 
memóriáról, a nem létező fájlokról vagy loggerekről, a mértékegységekkel 
érintett szabványokról stb.. E célből a felhasználó a <5555> vagy <6666> 
nyomógombokkal görgetheti a listát. Amenniyben a felhasználó be akarja 
zárni az ablakot, akkor nyomja meg az <ESC> nyomógombot. 

  

Szövegszerkeszt ő ablak 

Szintén vannak ablakok, melyek a szövegszerkesztést teszik lehetővé 
(úgymint a fájl neve, a mérésiekről nyomtatandó jegyzőkönyv fejléce). Ez az 
ablak segéd információt tartalmaz, hogyan szerkesztheti a szöveget a 
felhasználó. A kijelzőn inverzen megjelölt karakterek a szerkeszthetők.  

� A szerkesztett szövegben a felhasználó a karakter kiválasztott pozícióját 
a <3333>, <4444> nyomógombokkal változtathatja. 

� A lehetséges ASCII karaktereket a <5555> vagy <6666> nyomógombokkal 
változtathatja a felhasználó. A következő számjegy, az aláhúzás, a nagy 
betűk és a szóköz a kijelzőn az inverz pozíciókban jelenik meg az 
említett nyomógombok megnyomásást követően. 

� A szerkesztett szövegbe a felhasználó beszúrhat vagy törölhet pozíciót 
a <3333>, <4444> és az  <Alt>  nyomógombok egyidejű megnyomásávale. 

 
<4444> 

 

Segéd információ 

A legtöbb ablak utolsó sora vagy további sorai 
tartalmaznak segédinformációkat.  Ezek 
informálnak, hogy a felhasználó hogyan 
válassza vagy változtassa a karakter értkét, 
változtasson karaktert a szövegsorban stb.  

   

Nem aktív paraméterek 

Ha némely funkció vagy paraméter nem aktív, a 
paraméter listán vagy a menüben annak a 
pozíciója meg van jelölve (ezek színe szürke). 
Például, ha a Dosimetr  (elérési útvonal: 
<Menu> / Measurement / General Settings / 
Dosimetr: Off) ki van kapcsolva, akkor a 
HAV/WBV Dosimetr  vonal nem aktív!  
A paraméter pozíció szürke színe jelzi, hogy ez 
a paraméter csak egy érték és nem lehet azt 
megváltoztatni.. 
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Egyszer ű vagy összetett men ű mód  

Két eszközmód, melyek meghatározzák a 
rendelkezésre álló funkciók hatáskörét: 
Egyszerű üzemmód (Simple Mode)  és 
Összetett üzemmód (Advanced Mode) . Ezek a 
módok a Kiegészítő beállítások 
(Auxiliary Setup)  menű Eszközmód 
(Instrument Mode)  ablakában érhetők el.. 
Simple  Mode  meghatározza a műszer 
alapfunkcióit, míg az Advanced Mode  
meghatározza a funkciók teljes körét. Némely 
ablaknak eltérő megjelenítése van.. Egy példa a 
Mérési (Measurement) ablak egyszerű és 
összetett módjára. 

..  

 

3.2. A műszer tápáram ellátása 

A SVAN 106 üzemeltethető az allábi tápforrások egyikével:  

• Négy AA standard belső elem. Alkáli elemek esetben, teljes feltöltöttségnél az üzemelési idő több mint 
12 h (6.0 V / 1.6 Ah). Ehelyett használható, négy AA tölthető akkumulátor (ezek tötltésére külön 
akkumulátortöltő szükséges). Ebben az esetben, legjobb használni NiMH típust, az üzemidő 
növelhető 16 óráig (4.8 V / 2.6 Ah) 

• USB interfész – 500 mA HUB 

•  

A Műszer (Instrument) parancssor Tápforrás (Power Supply)  ablakában 
található információ a tápforrásról.  

Amikor a műszer elemekkel működik, ekkor a kijelző felső sorában az Elem 
(Battery) ikon jelenik meg. Amikor az elemek feszültsége túl alacsony, az 
ikon pulzál vagy a kijelzőn 2 mp-cel a műszer kikapcsolódása előtt az 
Alacsony feszültség (Low Battery)  üzenet jelenik meg. Az elem cseréhez a 
felhasználó kapcsolja ki a műszert, vegye le a fekete burkolatot a műszer 
aljáról, tekerje ki az elemfedőt, cserélje ki az elemeket és szerelje össze a 
műszert. Teljesen feltöltött elem többmint 12 órás folyamatos üzemmódot 
biztosít (kikapcsolt háttér világítás esetén. Az elem állapota ellenőrizhető a 
Battery  funkció használatával. Ezt folyamatosan szemlélteti a kijelzőn a 
„Battery”  ikon is. 

Amikor az USB interfészen keresztül csatlakoztatjuk a műszert a 
számítógéphez  (USB aljzat kábellel csatlakozik a PC-hez), a “Computer”  
ikon jelenik meg a kijelző felső sorában és a Battery  ablakban ott van az 
USB Power:  0.00V  üzenet. 

 

 

Notice: Abban az esetben, ha a “Battery” ikon piros, erősen ajánlottkülső tápforrás vagy az 
USB interfész csatlakoztatása. Más esetben a műszer automatikusan kikapcsolja magát! 

 

A műszer belső tápforrásában megtakarítást érhetünk el, ha a lehetséges módig csökkentk a kijelző 
megvilágítását.. A kijelző Megvilágítás (Brightness)  és a tápforrás takarékosság üzemmód a Kijelző 
beállítás (Screen Setup)  ablakban található (elérési útvonal: <Menu> / Display / Screen). 
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3.3. A műszer alap beállításai  

A műszer bekapcsolása 

A tápforrás bekapcsolása az <Alt> és <Start/Stop> nyomógombok egyidejű 
használatával történik. A műszer a bekapcsolást követően önellenőrzést 
végez (ez idő alatt a gyártó és a műszer neve jelenik meg a kijelzőn) és ekkor 
belép a Beállítások kiválasztása (Select Setup)  ablakba. Ez az ablka 
lehetővé teszi a mérési jellegének megfelelő előre meghatározott beállítás 
kiválasztását. A kiválasztást az <Esc>  nyomógomb megnyomásával 
léphetjük át. 

Az előre meghatározott beállítás kiválasztását vagy átugrását követően az 
összeállítás egy percig bemelegedik és a mérési kijelző a két eredményes 
üzemmódra áll be. 

 

 

A mérés megkezdése 

A mérés megkezdéséhez a felhasználó 
nyomja meg a <Start/Stop > nyomógombot. 
A mérési eredmény a kijelzőn a 
mértékegységgel együtt a kétprofilos 
üzemmódban jelenik meg. A két 
eredményes üzemmód mindig 
kiválasztható a műszer legtöbb 
Funkciójában.. 

<St>  

Megjelenítési üzemmódok 

A mérési eredmények szintén 
megjeleníthetők 6 csatornás 
(6 Channels)  vagy 3 profilos (3 Profiles)  
üzemmódban. Ezekben az 
üzemmódokban az eredmények a kijelzőn 
hatcsatornás vagy 3 profilos módon 
jelenítődnek meg. A felhasználó válthatja 
a megjelenítési üzemmódot az <Alt>  és a 
<5555>, <6666> nyomógombok egyidejű 
megnyomásával. 

<Alt/ 6666>  

 

Alapértelmezett mérési beállítások: 

Az alapértelmezett mérési beállítások (gyári beállítás) a profilokra és csatornákra a következők: 

− Jel típusa: Type: IEPE ;  

− Súlyozó szűrő: Filter: Wd ; 

− Az RMS detektor típusa: 1.0s; 

− Dózis mérő: 1-3 Dosimeter: WBV ; 4-6 Dosimeter: HAV . 

A felhasználó megváltoztathat minden beállítást a Mérések (Measurement) parancssor használatával. A 
műszer megjegyez minden változtatást.  Az alapértelmezett beállításokhoz történő visszatérés (gyári 
beállítás) lehetséges a Kiegészítő beállítások (Auxiliary Setup) parancssor Gyári beállítások 
(Factory Settings)  pozíciójának kiválasztásával. 
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3.4. Az ikonok leírása  

A műszer állapotának leírása 

A műszer állapotáról további információk kaphatók a kijelző tetején 
látható ikonsor által. 

A mérési funkció típusa és a mérési üzemmód (LM, DLM, 1/1 és 1/3 
etc.) valamint a valósd idejű óra (RTC) szintén megjelenik ebben a 
sorban az ikonokkal együtt. 

 

Az ikonok jelentése a következ őek: 

   

A „lejátszás” ikon akkor jelenik meg, 
amikor a műszer el kezd mérni és az mérést 
végez..   

„ “dugó”  ikon akkor jelenik meg, amikor a 
műszer külső tápforrásra van kapcsolva  

   

A “stop” ikon akkor jelenik meg, amikor a 
mérés leállt. 

   

“bels ő memória”  ikon akkor jelenik meg, 
amikor a belső memória van kijelölve a 
fájlmentéshez. 

   

A „szünet” ikon akkor jelenik meg, amikor a 
mérés szünetel.  

   

“SD kártya ” ikon akkor jelenik meg, amikor a 
külső SD memória kártya van kijelölve a 
fájlmentéshez. Micro SD kártya 
csatlakoztatva.  

  

A “komputer” ikon akkor jelenik meg a 
kijelzőn, ha USB-vel csatlakozik a PC-hez 

 

A „Kioldási szint+” (“Trigger Level +”) ikon 
akkor jelenik meg, amikor a kioldási 
kondiciónál a „Level+ ” van beállítva. AZ ikon 
a „lejátszás” ikonnal váltakozva jelenik meg.  

   

A „görbe”  ikon akkor mutatkozik, amikor a 
jelenlegi mérési eredmény letárolódik a 
műszer logger fájlába.   

A „Kioldási szint-„(“Trigger Level +”) ikon 
akkor jelenik meg, amikora kioldási 
kondiciónál a „Level- ” van beállítva  

  

A „felfelé nyíl” ikon akkor jelenik meg, 
maikor túlcsordulás van.  

 

A „Kioldás ejtés+”(“Trigger Slope +”) ikon 
akkor jelenik meg, amikor a kildási kondiciónál 
a „Slope+ ” van beállítva.  

  

A “lefelé nyíl” ikon akkor jelenik meg, 
amikor alulvezérlés van.  

 

A „Kioldás ejtés –„(“Trigger Slope –“) ikon 
akkor jelenik meg, amikor a kildási kondiciónál 
a „Slope- ” van beállítva. 

 

A “hangjegy”  ikonakkor jelenik meg amikor 
hang vagy esemény felvétel történik.  

 

“Alt”  ikonakkor jelenik meg, amikor az <Alt>
nyomógomb be van nyomva.  

 

A “óra”  ikon akkor jelenik meg, amikor az 
időzítő funkció be van kapcsolva On. Ez 
aktív, amikor a műszer vár az indításra. 
Amikor a mérés indítása közeleg, akkor az 
ikon színe zöldre vált és a statisztika villog 

 

“elem” ikon akkor jelenik meg, amikor a 
műszer elemről üzemel. Az ikon szemlélteti az 
elemek állapotát (három, kettő, egy 
vagyegyetlen függőleges vonal az ikon 
belsejében). Amikor az elemek feszültsége túl 
alacsony az ikon színe pirosra vált.  

  

A “Shift” ikon akkor jelenik meg a <Shift>
nyomógomb be van nyomva. 
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3.5. A memória felépítése 
 

Minden elérhető mérési eredmény, valamint mérési és eszköz beállítás letárolható a műszer belső FLASH 
típusú memóriájába (16 MB) vagy a külső memóriába (SD Card ). A Logger, hang és esemény 
eredményekcsak a külső memóriába menthetők. 

Az SD Card  külső kártya a behelyezését követően automatikusan aktivizálódik. Az SD Card  memória a 
standard memóriákhoz hasonló felépítésű direktorikkal és aldirektorikkal.. Azon lehetséges a direktorik 
létrehozása vagy törlése. 

Minden memória típus tartalma ellenőrizhető a File  menü Fájlkezelő (File Manager)  vagy Beállítás kezelő 
(Setup Manager)  funkciója segítségével. 

A Fájlkezelő (File Manager)  alkalmazható 
a memória tartalmának ellenőrzésére és 
művelet végzésére az eredmény és logger 
fájlok esetben, úgymint: megnyitás (open), 
törlés (delete), másolás (copy), áthelyezés 
(move), átnevezés (rename) , új fájlok vagy 
katalógusok és kijelző fájlok és katalógus 
információk készítése.  <ENT>  

A memória kiválasztása  

A memória típus váltása lehetséges a 
Fájlkezelő (File Manager)  ablakban a <3333> 
nyomógomb megnyomásával, a memória 
típus kiválasztása a <5555>, <6666> 
nyomógombok és a <4444> nyomógomb 
megnyomásával történik. 

 <3333>  

A fájl a Memóriába mentődik le a munka katalógusba. A munka memória típusa az ikon sor bal pozíciójában 
jelenítődik meg. 

   

“Bels ő”  memória ikon jelenik meg, amikor a belső memória van kijelölve fájlmentésre. 

   

“SD kártya”  ikon jelenik meg, amikor a külső SD kártya van kijelölve fájlmentésre. 
Micro SD kártya van csatlkoztatva. 

 

A munka direktori a Fájlkezelő (File Manager)  ablak als sorában van leírva. 

A munka direktori és/vagy munka memória kiválasztható a memória 
típusoknál és az SD kártya esetében a kívánt direktori az <ENTER> 
nyomógomb megnyomásával.. Az új ablak megnyílását követően 
kiválasztható a Munka direktori készlet (Set Working Directory)  pozíció az 
<ENTER> nyomógomb újbóli megnyomásával. A felső sorban az ikon és az 
alsó sorban a direktori megfelelően fognak váltaozni. The icon on the upper 
line and the directory path on the bottom line will be changed accordingly. 
Azonos algoritmus alkalmazható a direktori váltáshoz az SD Memória  
kártyánál.  

 

 

Két opció van az eredmény adatok tárolására a belső vagy a külső memóriára. Az egyik opció a Mentés 
(<Save>) nyomógombnak a mérést követő megnyomásával indul. A másik opció Új fájl (<New File>) 
készítéséhez a Fájlkezelőben (File Manager) . 

A Mentés (<Save>) nyomógomb megnyomása után az Eeredmények mentése (Save Results)  ablak jelenik 
meg.  
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A Mentés (<Save>) nyomógomb 
megnyomása után az Eredmények 
mentése (Save Results)  ablak jelenik meg. 
Az Eredmények mentése (Save Results)  
ablakban a felhasználó az eredmény fájl 
nevét adhatja meg, vagy elfogadhatja az 
automatikus fájlnév generáló opciót. 

 <Save>  

A Beállítási fájl (Setup files) az <S/P> nyomógombbal tárolható le és a Beállítás kezelő (Setup Manager) 
parancssorban Új fájlt (<New File>) készíthetünk. A logger, a hang és az esemény fájl automatikus 
generálódnak a külső memória kijelölt direktorijában. 
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4. A MŰSZER FUNKCIÓI – Function  
 

A Menü <Menu>  nyomógombbal történő 
Funkció (Function)  parancssor választása 
esetén, válasszuk ki a Funkció (Function)  
feliratot és nyomjuk meg az <ENTER> 
nyomógombot. A Funkció (Function)  
parancssor két elemet tartalmaz: Mérési 
funkciók (Measurement Function)  és 
Kalibrálás (Calibration) .  <ENT>  

 

4.1. A műszer mérési funkciói - Measurement Function  
 

A műszerrel a rezgés szintmérés (Level Meter ) az ISO 8041:2005 szabványnak megfelelően történik. The A 
műszer szintén alkalmazható hosszúidejű rezgésmonitorozásra a hatalmas logger használatával, ahová a 
mérési eredmények letárolódnak. 

A felhasználó használhatja szintén 1/1 és 1/3 oktávsávos analizátor funkciót. Ezekkel a funkciókkal bővíthető 
a műszer alap szintmérő funkciója, mivel az 1/1 és 1/3 oktávsávos analizis a Szintmérő funkció 
számításaival együtt történik. 

Ezen kívül minden funkcióban lehetséges dózis mérés végzése. A dózis paraméterekei a HAV/WBV Dose  
ablakban állítható be (elérési útvonal: <Menu>/ Measurement). 

Az alapfunkció kiválasztásához a 
felhasználónak be kell lépni a Mérési 
funkciók (Measurement Function) 
parancssorba. A Mérési funkció 
(Measurement Function)  parancssorba 
történő belépés után a kijelzőn a 
lehetséges funkció beállítása jelenik meg: 
Level Meter . A jelenleg aktív funkció van 
megjelölve. 

<ENT>  

 

A mérési funkció és a mérési mód a kijelző felső sorában jelenítődik meg:  

- LM Level Meter , Szintmérés 

- 1/1 1/1 Octave , 1/1 oktávsáv 

- 1/3 1/3 Octave ,1/3 oktávsáv 

- DLM Dose & Level Meter , Dózis& szintmérés 

- D1/1 Dose & 1/1 Octave , Dózis& 1/1 oktávsáv 

- D1/3 Dose & 1/3 Octave . Dózis& 1/3 oktávsáv 

Opcionális funkciók telepítésével bővíthető a műszer alkalmazási lehetőségei. Optional functions that 
broadening the applications of the instrument can be install. Ezek az opciók később is megvásárolhatók a 
gyártótól 

 

Figyelem: A mérés ideje alatt nem lehet a mérési funkciót megváltoztatni. A műszer kijelzőjén 
ebben az esetben 3 mp-ig a "mérés folyamatban" (“Measurement in Progress) szöveg jelenik 
meg. A műszer üzemmódjának változtatásához be kell fejezni a mérést! 

 

 

 

 

4.2. A műszer kalibrálása – Calibration   
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A műszer amellékelt gyorsulásérzékelővel 
gyárilag be van kalibrálva. Ha a felhasználó 
más jelátalakítót használ a mérési 
csatornákat kalibrálni kell. A standard 
gyorsulás érzékelők időszakos kalibrálása 
is ajánlott. A kalibrálás funkció 
választásához a felhasználó lépjen be a 
Kalibrálás (Calibration)  alparancssorba.  

<ENT>  

A Kalibrálás (Calibration)  parancssor hat pozíciót tartalmaz: Channel 1 , Channel 2  Channel 6,  melyek 
segítéségével végezze el a mászer minden egyes csatornájának kalibrálását. 

 

4.3.1. A TEDS adatok le- és feltöltése – TEDS  

 

Ha a gyorsulásérzékelő új TEDS rendszerrel rendelkezik, amely csatlakoztatva van a készülék 
bekapcsolása előtt a TEDS adatok automatikusan feltöltődnek A TEDS adatok általában tartalmazzák: a 
gyártási számot, a gyártó nevét, kalibrálás tényezőt stb. 

A felhasználó a TEDS pozíciót a 
Download TEDS Data soron éri el, amikor 
a gyorsulás érzékelő csatlakoztatva van a 
mászerhez a mérési ideje alatt. A 
műszerből szintén elérhető a 
Upload TEDS Data soron keresztül a 
TEDS gyorsulásérzékelő memóriája - a 
felhasználó által végezett kalibrálás 
eredményei. 

<ENT>  

4.3.2. A műszer csatornáinak kalibrálása – Channel x   

Az Channel  x  alparancssor három pozíciót 
tartalmaz: Kalibrálás a jelátalakító 
érzékenységével (Calibr. By Sensitivity) , 
Kalibrálás a műszerrel (Calibr. 
By Measurement) , melyek használhat a 
kalibrlás elvégzéséhez és Kalibrálási napló 
(Calibration History) amely a korábbi 
kalibrálások eredményeinek ellenőrzésére 
szolgál.. 

<ENT>  

 

Figyelem: A kalibrációs faktor értéke mindig hozzáadódik a Level Meter , 1/1 Octave , 
1/3 Octave , FFT  és más üzemmódok értékeihez.  

 

Figyelem: A kalibrációs szint és a kalibrációs eredmény a műszer beállításától függően elérő 
mértékegységben jelenítődik meg. A metrikus vagy nem metrikus rezgés mértékegység 
beállítása a Rezgési mértékegységek (Vibration Units) ablakban lehetséges (elérési útvonal: 
<Menu> / Auxiliary Setup / Vibration Units). Ezenkívűl lineáris és logaritmikus mértékegység 
beállítása a Kijelző skála (Display Scale) ablakban történhet (elérési útvonal: <Menu> / 
Display / Display Scale). 

 

Figyelem: Mérés végzése során nem lehetséges a műszer kalibrálása. Ez a különböző 
parancs- és alparancssorok megnyitásával lehetségest, de ha ezek a parancssorok nem 
jelenítődnek nem inverz módon, akkor az nem lehetséges. A "Lejátszás" (“play”) jelzi, hogy a 
műszerrel mérés történik. Az érzékenység változtatásához a mérést be kell fejezni! 

 

4.3.3. Kalibrálás a jelátalakító érzékenységével – Calibr. By Sensitivity   
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A gyorsulás érzékelő érzékenységének betáplálásával történő kalibrálás az 
alábbi módon történik: 

1. Válassza ki a Kalibrálás (Calibration) alparancssorban a kalibrálás 
típusát (a Calibr. By Sensitivity  szöveg van megvilágítva) és nyomja 
meg az <ENTER> nyomógombot.  

 
 

2. A gyorsulásérzékelő érzékenységének betáplálása a kalibrációs 
bizonylat alapján a <3333>, <4444> nyomógombokkal történik (vagy a  
<Shift>  és <3333>, <4444> nyomógombok kombinációjával).  

A kalibrációs tényező a <3333>, <4444>  a nyomógombok megnyomását 
követően számítódik ki a 10.0 mV / ms-2 értékhez viszonyítva. A 
gyorsulásérzékelő érzékenységének 10.0 mV / ms-2-nél nagyobb értékénél 
a kalibrációs tényező negatív. 

 

A gyorsulásérzékelő érzékenységének 10.0 mV / ms-2-nél kisebb értékénél 
a kalibrációs tényező pozitív. 

A betáplált érzékenység legkisebb értéke egyenlő lehet 10.0 µV / ms-2-tal 
(ez megfelel a 60.0 dB-vel megegyező kalibrációs tényezőnek) és ha 
magasabb, mint – 10.0 V / ms-2 (a kalibrációs tényező egyenlő -60.0 dB-
vel).  

 

A kiválasztott kalibrációs tényező mentéséhez a felhasználó nyomja meg az  <ENTER> nyomógombot. A 
Kalibrálás (Calibration)  alparancssorhoz felhasználó az <ESC> nyomógomb megnyomásával léphet 
vissza.. 

 

4.3.4. Kalibrálás méréssel – Calibr. By Measurement    

 

A méréssel történő kalibrálás az alábbi módon történik: 

1. A Kalibrálás (Calibration) alparancssorban válassza a méréssel 
kalibrálást (a Calibr. By Measurement  szöveg van megvilágítva) és 
nyomja meg az <ENTER> nyomógombot.  

 

2. Szűrő kiválasztás: kéz-kar (Hand 
Arm)jelátalakítóhoz – BL Wh , a teljes 
testre ható (Whola body) jelátalakítóhoz – 
BL Wk  vayg azzal egyenértékű. 

  

 <4444>  
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3. Válassza ki a kalibrációs jelszintet.  

4. Csatlakoztassa a rezgés kalibrátort a műszer gyorsulásérzékelőjéhez. 

5. Kapcsolja be a kalibrátort és várjon kb. 30 mp-et a mérési kalibrálás 
elindításáig. 

6. Indítsa el a mérési kalibrálást a <Start/Stop> nyomógombok 
megnyomásával.  

 

A mérés 5 mp késéssel kezdődik el. A mérési 
idő szintén 5 mp-ben van megállapítva. A 
kalibrálás ideje alatt ne használja az <ESC> 
és <Pause>  nyomógombokat ez csak a 
mérésnek <Start/Stop>  nyomógombbal 
történő megállítása után lehetséges.. A 
kalibrációs mérés megkezdésére várva a  
Start Delay visszaszámlál. A mérés végét 
követően az eredmény a kijelző alsó során 
jelenítődik meg.  

   

A kalibrálási eljárást meg kell ismételni néhányszor a kalibrálás integritásának érdekében. A kapott értékek 
szinte megegyyezhetnek (±0.1 dB eltéréssel). Az instabil eredmény okai a következők lehetnek:  

• a kalibrátor nincs megfelelően csatlakoztatva a műszerhez, 

• külső zavarás van,  

• a kalibrátor vagy a mérési csatorna (a gyorsulásérzékelő vagy a műszer maga) sérült.  
 

 

Figyelem: a kalibrálási eljárás ialatt, a külső zavarás external disturbances (rezgés vagy 
akusztikai zaj) nem haladhatja meg a 100 dB. 

 

7. A mérési eredmény elfogadásához nyomja meg az <ENTER> 
nyomógombot.  

A kalibrációs tényező kiszámítódik, letárolódik és megjelenítődik az 
<ENTER> nyomógomb megnyomását követően. 

 

 
 

4.3.5. A kalibrálási napló – Calibration History   

 

A Kalibrálási napló (Calibration History)  
ablak megjeleníti az utolsó 10 kalibrálási 
eseményt. 

 

<ENT>  
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Az összes kalibrálási jelentés megtekintése a <5555>, <6666> nyomógombok 
használatával lehetséges. Az Ön által végzett kalibrálások idejét, dátumát 
és a kapott kalibrációs tényezőt (Calibration Factor ). tartalmazza a 
megnyitott ablak. (Calibr. By Measurement vagy Calibr. By Sensitivity ). 

 

Abban az esetben, ha nem történtek kalibrálációs mérések, a Kalibrálási 
napló (Calibration History)  ablak semmilyen adatot tnem tartalmaz. Ennek 
az ablaknak a tartalma törlődik a Kalibrációs napló törlése 
(Clear Calibr. History)  művelet után. 

 

 

 

4.3.6. A kalibrálási napló törlése - Clear Calibr. History  

 

A felhasználó törölhető az összes kalibrlási nyilvántartást. Ehhez a 
felhasználónek ki kell választani a Kalibráció (Calibration) alparancssorban 
a Kalibrálási napló törlése (Clear Calibr. History)  pozíciót és megnyomni 
az <ENTER> nyomógombot 

A készülék kéri a művelet visszaigazolását. Az <ENTER> nyomógomb 
újbóli megnyomása, amikor a No opció van kiválasztva, az ablak bezárást 
eredményezi és visszatér a Kalibráció (Calibration) alparancssorhoz. 

A Kalibrálási napló törlése (Clear Calibr. History)  műveletet követően a 
Kalibrálási napló (Calibration History) ablakban nem tartalmaz semmilyen 
tartalmat. 

 
 

 



SVAN 106 Kezelési útmutató_ 

25 

5. A MÉRÉSI PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA – Measurement    
 

A Mérés (Measurement) parancssor 
tartalmazza azokat az elemeket, 
melyekelérhetők minden csatorna és profil 
mérési paramétereinek beállításához. A 
Mérés (Measurement) parancssor a Menü 
(<Menu>)  nyomógomb megnyomásával 
érhető el, a Mérés (Measurement) szöveg 
kiválasztásával és az <ENTER> 
nyomógomb megnyomásával. 

<ENT>  

A Mérés (Measurement)  parancssor és néhány alparancssor (Általános 
beállítások -General Settings és Adattárolás - Data Logging ) tartalma 
függ az Kiegészítő beállítások: egyszerű üzemmód vagy összetett 
üzemmódnak (Auxiliary Setup : Simple Mode  vagy Advanced Mode) . 
Műszer üzemmód (Instrument Mode)  menüből kiválasztott funkciójától, 
úgymint kioldás (triggering) markerek, hang és esemény felvétel.  

 

 

Figyelem: A menü Mérési (Measurement)  parancssorának 
néhány paramétere csak akkor változtaható ha a műszerrel 
nem történik mérés. A különböző színnel megjelenített 
paraméterek és néhány marker áthelyezése nem lehetséges. 
A villogó "lejátszás"(“play”) ikon jelzi, hogy a műszerrel mérés 
van folyamatban. 

 

 

Figyelem: A paraméterek Logaritmikus (Logarithm) (decibel) vagy Lineáris (Linear) (m/s2) 
mértékeegységben jeleníthetők meg. Ez a Skála (Scale) pozíciójának értékétől függ (elérési 
útvonal: Menu / Display / Results Scale), pl. 10 m/s2 megjeleníthető mint 140 dB. 

 

 

5.1 A mérési paraméterek kiválasztása - General Set tings  

 

Az Általános beállítások 
(General Settings)  parancssor a következő 
paramétereke tartalmazza: a műszer 
indításának késleltetése (Start Delay ), 
integrálási időszak (Meas. Period ) és a 
mérési ciklusok ismétlése (Repetition No. ). 
Az Összetett (Advanced) menü 
üzemmódban az alábbi három paraméter 
van: Mérési kioldás (Measure Trigger) , 
Adattárolás üzemmód (Logging Mode)  és 
Esemény felvétel (Event Recording) . 
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A műszer indítása el őtti késleltetési id ő beállítása  

Az Indítás késleltetése (Start Delay)  meghatározza késleltetési időszakot a 
<Start/Stop>  nyomógomb megnyomásától a mérés kezdetéig (a műszer 
digitális szűrői folyamatosan elemzik a bemeneti esemény jelt, amikor a 
mérés még áll). Ez a késleltetési időszak megválasztható 0 mp -től 60 mp-
ig (a <3333>, <4444> nyomógombokkal történő 1 mp-es léptetéssel vagy a <3333>, 
<4444> nyomógombok és a <Shift>  egyidejű megnyomásával 10 mp-es 
léptetéssel.  

 

Figyelem: A minimális késleltetési idő 0 mp. A Kalibrálás  (Calibration)  üzemmódban, a 
késleltetési idő 5 mp-cel egyenlő. 

Az integrálási periódus beállítása 

A Mérési időszak (Measure Period)  
meghatározza azt a periódust, amelyben a 
jel mérési átlagolása történni fog. A mérési 
eredményeknek az integrálási időszakban 
való meghatározását a D Függelék 
tartalmazza 

<4444>  

A paraméter kívánt értéke az alábbi tartományban állítható be: 

- 1 mp -től  59 mp -ig (1 vagy 10 mp -es léptetéssel),  

  1 perct ől (min) 59 percig  (1 vagy 10 perces léptetéssel), 

- 1 órától  24 óráig (1 vagy 10 órás léptetéssel).  

Lehetséges a Végtelen (Inf)  érték választása. Az Inf  érték a mérés végtelen integrálásást jelenti  (a 
<Start/Stop>  nyomógomb megnyomásától vagy  or távírányítási kód megadásától). 

Tovább az alábbi integrálási időszakok elérhetők: 1 m, 5 m, 15 m, 1 h, 8 h, 24 h és Inf , a felsorolt 
szabványoknak megfelelően (a <3333> nyomógomb vagy a <3333> és <Shift> nyomógombokkal; ezek az 
értékek jelennek meg a fent említett sorrendben 1 mp-s léptetéssel).  

 

Figyelem: az Automatikus mentés (Auto Save) funkció bekapcsolása esetén, a minimális 
integrálási időszaknak 10 mp-cel kell egyenlőnek lennie. 

Ha a felhasználó bekapcsolja az Automatikus mentés (Auto Save)  opciót 
(elérési útvonal: Menu / File / Save Options) Az integrálási időszak értéke 
nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie 10 mp-cel. Amikor az Automatikus 
mentés (Auto Save)  opció aktív és az új beállított integrálási időszak 
rövidebb., mint 10 mp and new entered integration period value is less than 
10 seconds az Auto Save  opció kikapcsol és az Integrációs időszak túl 
rövid/automatikus mentés nem lehetséges (Integration Period Too Short / 
Autosave Not Available)  üzenet jelenik meg a kijelzőn. 

 

 

 

A mérési ciklusok ismétlési számának beállítása 

Az Ismétlési szám (Repetition No.)  meghatározza a ciklusok számát  (a  
Meas. Period opcióban meghatározott mérési ciklus), melyet az eszközzel 
el kell végezni. Az Ismétlési szám (Repetition No.)  értéke [1, 1000] között 
váltakozhat. 
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A mérési kioldások aktivizálása 

A Mérési kioldás (Measure Trigger)  
pozíció bekapcsolja vagy kikapcsolja a 
mérési kioldás funkciót. Ez a pozíció nem 
jelenik meg az Egyszerű üzemmódban 
(Simple Mode)  (elérési útvonal: <Menu> / 
Auxiliary Setup / Instrument Mode). Ha a 
Mérési kioldás (Measure Trigger)  funkció 
ki van kapcsolva, akkor a Mérés 
(Measurement)  parancssorbna a Mérési 
kioldás (Measure Trigger)  pozíció nem 
lesz aktív. 

<ENT>  

 

A dózis mér ő funkció bekapcsolása 

A Dózismérő (Dosimeter) pozíció be- vagy 
kikapcsolja a dózismérő funkciót. Ha a 
Dózismérő (Dosimeter) funkció be van 
kapcsolva, akkor az összes csatorna a 
teljes test (WBV) vagy a kéz-kar (HAV) 
dózismérésnek rendelődik alá.  

<ENT>  

A dózismérő paraméterei a Mérés (Measurement) parancssorba megnyitott HAV/WBV Dosimeter  ablakban 
állítható be. Ha a Dózismérő (Dosimeter) funkció be van kapcsolva, akkor a Mérés (Measurement) 
parancssorban a HAV/WBV Dosimeter  pozíció aktívvá válik és a DLM, D1/1 vagy D1/3 funkciók rövidítései 
jelennek meg a felső sorban. 

Az Adattárolás üzemmód beállítása 

Az Adattárolási üzemmód (Logger Mode)  pozíció lehetővé teszi az 
adattárolás funkció kikapcsolását (Off ) vagy ennek a funkciónak a 
bekapcsolását az adattárolás funkció (Logger) kiválasztásával (Adattárolás 
- Logger  vagy Hanghullám - Wave). A Hanghullám - Wave opció nem 
éárhető el az Egyszerű Üzemmódból (Simple Mode)  (elérési útvonal: 
<Menu> / Auxiliary Setup / Instrument Mode). Amennyiben az Adattárolás 
(Logger)  ki van választva az erdmények listájában, akkor az eredmények a 
adattárolási fájlba (logger file) mentődik le. 

 

 

Amennyiben a Hanghullám csatorna (Wave Channels) ablakban a 
Hanghullán (Wave) van kiválasztva, a a hanghullám jelek a logger fájlba 
tárolódnak le. A fájl neve az Adattárolás beállítások  (Logger Setup)  
ablakban van meghatározva listájában előre megadott néven, az 
eredményekre &LOG# , és a hanghullámokra - &REC#. Attól függően, hogy 
az Adattárolás üzemmódban (Logger Mode)  milyen paraméter lett 
kiválasztva a Mérés  (Measurement) és Adattárolás  (Data Logging) 
parancssor néhány pozicíója nem aktív.  

 

 <ENTER>  <ENTER>  
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Adattárolás (Data Logging) kijelző bekapcsolt Adattárolás üzemmódnál (Logger mode) 

 <ENTER>  <ENTER>  
Adattárolás (Data Logging) kijelző bekapcsolt Hanghullám üzemmódnál (Wave mode) 

 

Az eseményrögzítés (event) funkció 
bekapcsolása 

Az eseményrögzítés (Event Recording)  
pozícióban kapcsolható be az 
eseményrögzítés funkció (event recording). 
Ez a pozíció nem érhető el Egyszerű 
üzemmódban (Simple Mode)  (elérési 
útvonal: <Menu> / Auxiliary Setup / 
Instrument Mode). 

Ha az Eseményrögzítés 
(Event Recording)  funkció ki van 
kapcsolva, Akkor az Adattárolás 
(Data Logging) parancssorban az 
Eseményrögzítés (Event Recording) 
pozíció nem aktív.  

 =>  

 

 

5.2 A dózismérés paramétereinek beállítása – HAV/WB V Dosimeter    
 

A Mérés (Measurement ) menüből nyílik a dózismérés 
(HAV/WBV Dosimeter) parancssor. Ez a parancssor lehetővé teszi a 
dózismérés paramétereinek beállítását, úgy mint: expoziciós időszak 
(exposisition period), a mérés típusát  (teljes test - whole body vagy kéz-kar 
- hand arm), beállítások a csatornákban 1-3 és 4-6, néhány szabványban 
használatos határértékek, (U.K.,olasz ,lengyel ,francia  és német ), valamint 
a felhasználó által meghatározott értéket (User ).  

 

Az 1-3 és 4-6csatornák mérési típusainak beállítása   

Az 1-3 Dosimeter  és 4-6 Dosimeter  pozíció lehetővé teszi a felhasználó 
által kívánt mérési típus beállítását 1,2,3 és 4,5,6 csatornák kijelölésével – 
kéz-karra (hand-arm -HAV) vagy teljes testre (whole-body -WBV) ható 
rezgésre.  
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Az expozíciós id ő beállítása 

Az Expozíciós idő (Exposure Time)  lehetővé teszi a felhasználó által 
kívánt a HAV/WBV Dose  értékek számításához szükséges expozíciós idő 
beállítását. Az expozíciós idő (Exposure Time) értéke a [00h01, 24h00]. 
Időtartományban váltaozhat  

 

A dózismérés szabványainak beállítása 

A Szabvány (Standard) pozíció lehetővé teszi a felhasználó által kívánt 
HAV/WBV Dosimeter  mérések szabványainak beállítását. Az ebben a 
pozícióban lehetséges értékek lehetnek U.K.,olasz ,lengyel , francia  és 
német ), valamint a felhasználóé (User ). 

A Szabvány (Standard)  beállítástól függően lehetséges A dózis számítás 
határértékeinek megtekintése (U.K.,olasz ,lengyel ,francia  és német ) vagy 
szerkesztése (User ). 

 

A dózis számítás határértékeinek 
megtekintése vagy szerkesztése 

A Szabvány határértékek megtekintése 
(View Standard Limits) pozíció megnyitja 
a kiválasztott szabványok együtthatóit 
tartalmazó ablakot. 

<ENT>  

Amikor a Szabvány (Standard)  a 
Felhasználó (User) van kiválasztva, akkor  
a Felhasználói határérték szerkesztése 
(Edit User Limits)  pozíció jelenik meg a 
kijelzőn, ahol  a felhasználó beállíthatja az 
által kívánt együtthatót.  

<ENT>  

5.3 A csatorna paraméterek beállítása – Channels Se tup   

A Channel x  pozíció lehetővé teszi a tengely hozzárendelését az adott 
csatorna háromtengelyes gyorsulásérzékelőjéhez, a csatornák ki – be 
kapcsolásá vagy második profilt és a csatorna paramétereinek 
programozását, mint: jelátalakító típus (Type ) és súlyozó szűrő (Filter ). Az 
átfogási tartomány nem változtatható és a kijelző csak információ közlésére 
szolgál. A Csatorna beállítás (Channels Setup) parancssor a Mérés 
(Measurement) parancslistából nyílik meg. 

  

 

Figyelem : A profil paramétereinek változtatása mérés közben nem lehetséges. Ehhez a 
felhasználónak be kjell fejezni a mérést. 
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A csatornák bekapcsolása  

Az első két pozíció lehetővé teszi a z egyes csatornák és a második profil 
be- és kikapcsolását a számítási művelethez.  

Az Engedélyezett csatornákban (Enabled Channels)  a felhasználó 
választhatja az Összes (All) , az 1-3 vagy 4-6 csatornák bekapcsolását a 
méréshez. Más csatornéák le lesznek tiltva és nem jelenítődnek meg. 

 

A második profil bekapcsolása  

Az Engedélyezett 2 profilban (Enabled 2 nd  profiles)  a felhasználó a 
második profilban be- vagy kikapcsolhatja az eredményszámítást. 

Ha a második profil ki van kapcsolva, akkor számítás nem történik és a 
második profil nem lesz aktív a különböző megjelenítési módokban és 
annak összes beállítási pozíciójában. 

 

 

5.3.1 A csatornák hozzárendelése a gyorsulás érzéke lők tengelyéhez - 
Channel/Axis Mapping   

 

A Channel/Axis Mapping  pozíció lehetővé teszi a csatorna 
hozzárendelését a gyorsulásérzékelő tengelyéhez. A felhasználó 
hozzárendelheti az 1,2,3 csatornákat a Channels 1–3 -hoz ENB.0B.304 
típusú Lemo kompatibilis aljzattal csatlakoztatott első jelátalakító X, Y, Z 
tengelyéhez és a 4,5,6 csatornákat a Channels 4–6 -hoz ENB.0B.304 
típusú Lemo kompatibilis aljzattal csatlakoztatott második jelátalakító X, Y, 
Z tengelyéhez 

Ha az adott csatorna több mint egy tengelyhez van hozzárendelve, akkor 
hibát fog észlelni és javasolni fogja a felhasználónak a csatorna átirányítást.  

 

 

5.3.2 A csatornák paramétereinek beállítása – Chann el x   

 

A Channel x  pozíció lehetővé teszi 
egy egyedi csatorna létrehozását vagy 
paramétereinek megjelenítését, úgymint 
bement típus és profilszűrő.  

Ha a Dosimeter aktív, az első 
profilszűrő alapértelmezett és az nem 
változtatható. Amikor a második profil ki 
van kapcsolva a második profil szűrője, 
nem jelenik meg paraméterként a 
parancssorban 
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A bemenet típusa és az átfogás kiválasztása 

A következő bemeneti típusok lehetségesek: IEPE és Közvetlen (Direct) .  

Az Átfogás (Range)  értéke nem változtatható; az mindig a szűrő típusához 
és a kalibrációs együtthatóhoz van rendelve. Ha a kalibrációs együttható 
értéke 0, akkor az átfogás értéke egyenlő 126 m/s 2.  

 

Súlyozó sz űrők kiválasztása 

A műszer első profiljában az alábbi szűrők érhetők el:  Wh, Wk,  Wd,  Wc, 
Wj, Wm, Wg, Wb és Wf. A szűrők karakterisztikája a D függelékben 
található. 

 

A második profil szűrő beállítása függ az első profilban kiválasztott szűrőtől. 
A mindig elérhető szűrő a HP. A másik lehetséges szűrő a 2. profilban egy 
a következőkből: BL Wh , BL  Wk, BL Wd , BL Wc , BL Wj , BL Wm , BL Wg , 
BL Wb  és  BL Wf ; szabály szerint – ha a Wh szűrő van kiválasztva az első 
profilban, akkor eltekintve HP-től csak a BL Wh  szűrő lehetséges a 2. 
profilban. Ha a Wk szűrő van kiválasztva az első profilban, akkor eltekintve 
a  HP-től csak a BL Wk szűrő lehetséges a 2. profilban. És így tovább. 

 

Amikor a Dosimeter  funkció aktív az első profilr szűrői gyári beállításúak és a csatornán történő dózis mérés 
típusától függ – WBV vagy HAV.  

Ha WBV mérés történik az 1-3 vagy 4-6 csatornákon, az alábbi szűrők vannak meghatározva a csatornákra: 

1 vagy 4 csatorna: Wd, 2 vagy 5 csatorna: Wd, 3 vagy 6 csatorna: Wk. 

Ha HAV mérés történik az 1-3 vagy 4-6 csatornákon, az alábbi szűrők vannak meghatározva a csatornákra: 

1 vagy 4 csatorna: Wh,  2 vagy 5 csatorna: Wh,  3 vagy 6 csatorna: Wh. 

Ha a második profil aktív a Dosimeter  mérés során, a szűrő lehet HP vagy egy az alábbiak közül BL Wd , 
BL Wk  vagy BL Wh  attól függően milyen szűrő van megadva a kiválasztott csatorna első profiljában, a fent 
leírt szabály szerint. 

RMS detektor   

A műszerben csak egy 1.0s  RMS detektor érhető el. 

5.4 A paraméter vektorok beállítása – Vector Setup  
 

A Vektor beállítása (Vector Setup)  pozíció 
lehetőve teszi a felhasználónak az 1, 2, 3 
és 4, 5, 6. csatornák számításához az 
együtthatók kiválasztását.  

A vektor számítása a különböző beállítású 
három tengely (X,Y,Z) együtthatója alapján 
történik. Melyeket a Mode  pozícióban 
választhatunk ki: a kéz-kar (hand-arm) 
mérésekhez (Standard H-A ), az egész test 
(whole body) mérésekhez 
(Standard WBV ), a felhasználói 

<ENT>  



SVAN 106 Kezelési útmutató                                                                                                                                                                                                   _ 

32 

együtthatóval történő mérésekhez (User ) 
és az MTVV (MTVV) mérésekhez. A 
Standard H-A  és a Standard WBV  
üzemmód együtthatói gyári beállításúak. Az 
User  és MTVV üzemmódban a vektor 
számításhoz lehetséges az együtthatók 
meghatározása.. 

 <4444>  

Amikor a felhasználónak más szabványok együtthatóival kell számitani a 
vektort, akkor a  0.00 és 2.00 érték között lehetséges az együttható 
kiválasztása. When the user needs  

 

A mérési eredményeknél a számítás során a fent bemutatott 
értékeket veszik figyelembe. A VECTOR az alábbi képlet alapján 
számítódik: 

2
3

2
3

2
2

2
2

2
1

2
1 xkxkxkVECTOR ++=  

ahol k1, k2 and k3 az együttható és x1, x2 és x3 a különböző csatornák RMS eredményei. Fontos, hogy a 
felhasználónak kell kiválasztania a megfelelő csatornának megfelelő együtthatók. 

 

5.5 Az adattárolási funkció beállításai – Data Logg ing  
 

Az Adattárolás (Data Logging)  parancssor lehetővé teszi az adattárolás 
funkció programozását – a mérési eredmények történése, esemény és 
hanghullám felvétel mind a hat csatornán.  

Az Adattárolás (Data Logging) parancssor tartalma függ a Kiegészítő 
beállítások: Egyszerű vagy összetett üzemmód menüben (Auxiliary Setup : 
Simple Mode  vagy Advanced Mode) kiválasztott Műszer üzemmódtól 
(Instrument Mode) . Az összetett üzemmódban (Advanced Mode)  
megjelenik még néhány további funkció is, mint kioldás (triggering) 
markerek, esemény és hanghullám felvétel.  

 

Az Általános beállítások 
(General Settings) parancssorban az 
Adattárolás (Data Logging)  ablak 
Adattárolás üzemmód beállításától 
függően (Adattárolás vagy Hanghullám) 
Logging Mode  (Logger  vagy Wave), 
különböző megjelenítése lehet.  

Ez egy példa: Adattárolás (Data Logging) 
ablak Egyszerű üzemmód (Simple Mode)  
és Adattárolási mód=Adattárolás 
(Logging Mode  = Logger ) 

 =>  
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A hanghullám felvétel csak a műszer 
Összetett (advanced) üzemmódjában 
érhető el. 

Amikor az Adattárolás üzemmódban 
(Logging Mode) a hanghullám (Wave) 
funkció van kiválasztva, az Adattárolás 
(Data Logging)  parancssor három aktív 
pozíciót tartalmaz: Adattárolási 
beállítások(Logger Setup) , Hanghullám 
csatorna (Wave Channels)  és 
Hanghullám kioldás (Wave Trigger) . 

 =>  

 

5.6 Az eredmény tárolás naplózása  

Amikor az Adattárolás üzemmódban (Logging Mode) az Adattárolás (Logger)  funkció van kiválasztva, az 
Adattárolás (Data Logging) parancssorban lehetséges a Logger fájlban az eredmények naplózási 
mentésének beprogramozása. 

A Műszer üzemmódtól (Instrument Mode) , 
függően az Adattárolás (Data Logging) 
parancssor Egyszerű üzemmódban 
(Simple Mode)  két pozíciót: Adattárolási 
beállítás (Logger Setup) , Adattárolási 
eredmények (Logger Results) ; vagy 
Összetett üzemmódban (Advanced Mode)  
négy-öt aktív pozíciót tartalmaz: 
Adattárolási beállítás (Logger Setup) 
Adattárolási eredmények 
(Logger Results) , Adattárolási kioldás 
(Logger Trigger) , Esemény felvétel 
(Event Recording)  (ez akkor aktív, ha az 
Általános beállítás - General Settings  
parancssorban az Esemény felvétel - 
Event Recording  pozíció aktív) és a 
Marker beállítás (Marker Setup) . 

   

 

 

5.6.1 Az adattárolás programozása – Logger Setup  

 

Az Adattárolási beállítás  (Logger Setup) parancssor  lehetővé teszi a 
felhasználónak az adattárolás fájl (Logger file) nevének szerkesztését 
(mérési eredmények naplózása vagy hanghullám felvétel) és más általános 
beállítást. Attól függően, hogy az Általános beállítások  (General Settings)  
aablakban, az Adattárolás üzemmódban (Logging Mode)  mi lett 
kiválasztva (Adattárolás vagy hanghullám )(Logger  vagy Wave), az 
Adattárolási beállítás  (Logger Setup) ablaknak eltérő megjelenítése 
lehet. 

Amikor az Adattárolás  (Logger)  üzemmód lett kiválasztva a logger fájl 
névtől függetlenül a felhasználó meghatározhatja a fájlban az adattárolás 
intervallumát (Logger Step ). Az Adattárolási lépték  (Logger Step)  100 
milliszekundum és egy óra között lehetséges. 
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A Logger Name  sorban adható meg az 
adattárolási (logger file) neve. Gyári 
beállításban az Adattárolási fájloknál 
(Logger) ez LOG# és a Hanghullám (Wave) 
fájloknál ez &REC#. A fájlnév nem lehet 
hosszabb nyolc karakternél. After pressing 
A <3333>, <4444> nyomógombok megnyomása 
után megnyílik a speciális 
szövegszerkesztő ablak.  

 <4444>  

A szerkesztett fájlnév elfogadása és a fájl mentése az <ENTER> nyomógomb megnyomásával történik. 
Speciális figyelmeztetés jelenítődik meg abban az esetben, ha a szerkesztett név már létezik a memóriában. 
A műszer vár a felhasználó reakciójára The instrument waits then for a reaction of the user (a <Shift>  vagy 
<Alt>  nyomógombok kivételével bármelyik megnyomható). 

A fő mérési eredmények (lásd B függelék) a Mérési ciklus oknál (Meas. Period)  beállított ciklusban 
számítódnak. Ezek az eredmények lementhetők eredmény fájlként a műszerbe vagy a  külső memóriába. 
Abban az esetben, ha a Mérési ciklus  (Meas. Period)  nagyobb, mint 9 mp, az menthető az Automatikus 
mentés (Auto Save)  művelettel. Abban az esetben, ha az Ismétlések száma  (Repetition No.)  több mint 
egy, az Automatikus mentés  (Auto Save)  művelet elvégezhető lesz a Mérési ciklus ban (Meas. Period)  a 
ciklus beállítása után. A főbb eredményeket tartalmazó fájl neve növekszik minden egyes mentés után.  

Ugyanakkor, amikor az Adattárolás üzemmód  (Logger Mode)  be van kapcsolva (On), a részleges mérési 
eredmények, az Adattárolási lépték ben (Logger Step)  beállított ciklusban számítódnak. A műszer 
profiljaiban és csatornáiban egyidejűleg 60-nál több eredmény tárolódhat le (PEAK / P–P/ MAX / RMS / 
VDV) és két vektor (VEC13 and VEC46) 100 ms-os léptékkel. Ezek az eredméynek egy logger fájlban 
tárolódnak le. A fájl neve a Logger Name  pozícióban állítható be. A logger memóriába a letárolás akkor áll 
le, amikor az Ismétlések száma  (Repetition No)  egyenlő lesz a beállított Mérési ciklus sal (Meas. Period). , 
A <Start/Stop>  nyomógomb lenyomásával vagy amérés távirányítású leállításával. 
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A mérési ciklusok közötti kapcsolatok (Integration Period) és az Adattárolási lépték (Logger Step) 
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5.6.2 Az eredmények kijelölése – Logger  

 

Az Adattárolási eredmények  
(Logger Results)  parancssorban 
aktivizálhatók az összes csatorna és profil 
(Channel x Profile x ) és vektor (Vector ) 
eredményei, az adattároló fájlban naplózva.  

   

Az Adattárolási eredmények  
(Logger Results)  parancssor 
megjelenítése függ az Engedélyezett 
csatornák (Enabled Channels)  és az 
engedélyezett 2.profil 
)Enabled 2nd profiles)  paramétereitől 
(elérési útvonal: <Menu> / Measurement / 
Channels Setup).    

Az összetett üzemmódban 
(Advanced Mode)  minden csatornára és 
profilra egyedileg meghatározhatjuk a 
logger eredményeket. 

   

AZ eredmények kiválasztása a csatornákban és a prof ilokban 

A Műszer üzemmódtól (Instrument Mode)  és az engedélyezett 2.profil 
(Enable 2nd profiles)  paramétereinek függvényében a felhasználó 
aktivizálhatja az összes csatorna és profil eredményeit (PEAK , P-P, MAX, 
RMS és VDV), melyek letárolásra kerültek a logger fájlban (Log oszlop), 
lefutás aktivizálás (Plot oszlop) és kiválasztható annak a színe (Color 
oszlop) az alábbi megnevezésű ablakokban: Channels x-y / Channels x-
y Profile z / Channel x / Channel x Profile y .  

A VDV naplózás nem tárolódik le, ha a Wh szűrő van kiválasztva ebben a 
profilban. 

Az Aktiválás/inaktiválás a <3333>, <4444> és <Shift>  nyomógombok egyidejű 
megnyomásával történik. A pozíciók váltása a <3333>, <4444> és <5555>, <6666> 
nyomógombokkal történik. 

 

Példa a kijelző képre a két mérési 
eredményre kijelölt Loggerre.  

 

 =>   
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A vektorok kiválasztása az 
adattároláshoz  

A Vector  parancssor lehetővé teszi a 
felhasználónak a logger fájlba letárolandó 
vektorok (VEC13 és VEC46) aktivizálását. 
A grafika aktivizálását és annak színeinek 
kiválasztását. 

<ENT>  

 

 

5.6.3 Az adattárolási kioldás paramétereinek beállí tása – Logger Trigger  

Az Adattárolási kioldás (Logger Trigger)  
pozíció csak az összetett üzemmódban 
érhető el (elérési útvonal: <Menu> / 
Auxiliary Setup / Instrument Mode: 
Advanced Mode). 

Az Adattárolási kioldás (Logger Trigger)  
paraméterei befolyásolja a mérési 
eredmények loggerba történő mentését.  Az 
Adattárolási kildás (Logger Trigger)  
bekapcsolja az eredmények tárolását 

<ENT>  

 

A mérések loggerjének kioldása (Enabled ) a <4444> nyomógombbal 
kapcsolható be. 

Ebben az alparancssorban kapcsolható ki és be a mérések loggerjének 
kioldása (Enabled ), kiválasztható a beállított kioldási jel paraméterei 
(Trigger Parameters ), a kioldási állapot előtt a loggerbe mentendő 
eredmények száma (Pre) és a kioldási állapot után a loggerba mentendő 
eredmények száma (Post ).  

 

Ha a kioldás feltételei teljesülnek, a logger tartalmazza: 

• a kioldási állapot teljesülése előtt közetlenül letárolt mérési eredményeket, a rögzítési idő a Pre 
időszakban az Adattárolás léptékben (Logger Step)  beállított ciklus idő szorzataként számítható ki.  
(elérési útvonal: Menu / Measurement / Data  Logging / Logger Setup); 

• valamennyi mérési eredményt egészen addig a pillanatig amíg a kildási feltétel megszűnik; 

• a kioldási állapot teljesülése után közetlenül letárolt mérési eredményeket, a rögzítési idő a Post  
időszakban az Adattárolás léptékben (Logger Step)  beállított ciklus idő szorzataként számítható ki. 
(elérési útvonal: Menu / Measurement / Data  Logging / Logger Setup); 

A kioldás el őtti és utáni adatrögzítés  

A Pre/Post  sorban van a kioldási 
feltételek teljesülése előtt/után letárolt 
eredmények számának beállítása 
lehetséges. Ez a szám a Pre állapotban 
0..20 között a Post  állapotban 0..200 között 
váltakozhat. 

 =>  
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A kioldási paraméterek beállítása  

A Kioldási paraméterek 
(Trigger Parameters)  pozícióban lehet a 
kioldási jel paramétereit beállítani. A pozíció 
megnyitásához válassza ki azt és nyomja 
meg az <ENTER> nyomógombot. 

A Kioldás (Trigger) pozícióban az alábbi 
kildási típusok érhetők el: Szint- (Level -) , 
Szint+ (Level +) , Grafika- (Slope -) , 
Grafika+ (Slope +) , Gradiens- (Gradient -)  
és Gradiens+ (Gradient +) .  

<ENT>  

 

A mérés minden Kiloldási léptékében (Trig. Step)  a kioldási feltételek ellenőrződnek és: 

• a Szint+ (Level + ) választása esetén, a kioldási feltétel csak akkor teljesül, ha a Forrás (Source)  
nagyobb értékű, mint ami meg van határozva a Szint (Level) pozícióban és minden más esetben a 
kioldási feltételek nem teljesülnek.  

• a Szint+ (Level - ) választása esetén, a kildási feltétel csak akkor teljesül, ha a Forrás (Source)  kisebb 
értékű, mint ami meg van határozva a Szint (Level) pozícióban és minden más esetben a kioldási 
feltételek nem teljesülnek. 

• A grafika+ (Slope +) választása esetén, a kioldási feltétel csak akkor teljesül, ha a Forrás (Source)  
eredő értéke meghaladja a Szint (Level ) paraméterrel meghatározott szintet.  

• A grafika- (Slope -) választása esetén, a kioldási feltétel csak akkor teljesül, ha a Forrás (Source)  
eredő értéke nem éri el a Szint (Level ) paraméterrel meghatározott szintet. .   

• A Gradiens+ (Gradient +) választása esetén, a kioldási feltétel csak akkor teljesül, amikor a jel szintje 
nagyobb, mint a Szintnél (Level ) meghatározott és a jel gradiense nagyobb, mint a Gradiens 
(Gradient)  pozícióban meghatározott. Más esetben a kioldási feltételek nem teljesülnek. 

• A Gradiens+ (Gradient -) választása esetén, a kioldási feltétel csak akkor teljesül, amikor a jel szintje 
alacsonyabb, mint a Szintnél (Level ) meghatározott és a jel gradiense alacsonyabb, mint a Gradiens 
(Gradient)  pozícióban meghatározott. Más esetben a kioldási feltételek nem teljesülnek.. 

A kioldási pozíció ellen őrzésének módja  

A Kioldási lépték (Trig. Step) pozícióban az 
állapotértékelés integrálási idejének 
kiválasztása lehetséges: Adatárolási lépték 
(Logger step) , 100ms , 1.0s, Mérési idő 
(Meas. Time) és Mérési ciklus 
(Meas. Period) .  

 <4444>  

A kioldási feltétel forrása és a kioldási 
jel csatornája  

A Forrás (Source) pozícióban a kioldási 
feltétel számításához kiválasztható a forrás 
típusa: Vector  vagy Profile 1 . 

A Channel pozíció lehetővé teszi a kioldási 
forrás csatornájának kiválasztását. A Forrás 
(Source) paraméterének értékétől függően 
a Channel  értéke eltérő lesz. 

 <4444>  
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Funkció a kioldási feltétel és a küszöbérték meghat ározására  

Az Eredmény (Result) pozíció lehetővé teszi egy funkció kiválasztását a 
kioldási feltételekre: PEAK , P-P, MAX, MIN, RMS vagy. Amikor Forrásként 
(Source)  a Vector  van kiválasztva, csak egy funkció érhető el – RMS. 

A Szint (Level) pozíció lehetővé teszi a kioldási feltétel küszöbértékének 
kiválasztását. A kioldási forrás szintjét a 60 dB  - 200 dB , vagy 1.00 mm/s 2

 
- 

10.0 km/s 2 átfogási tartományban lehet beállítani, ez a Skála (Scale)  
pozícióban kiválasztott skála típusától függ (elérési útvonal: <Menu> / 
Display / Results Scale).  

A kioldó jel váltásának sebessége  

Ez a pozíció jelenik meg, amikor a Gradient - vagy Gradient + kioldás van 
kiválasztva. A kioldási jel váltásának sebessége (Gradient ) az 1 dB  - 
100 dB  átfogási tartományba lehet beállítani. A sebesség mint a dB  / 
Logger Step hányadosa van meghatározva. 

 

 

 

5.6.4 Az esemény felvétel beállítása – Event Record ing  

Az Esemény felvétel (Event Recording)  
pozíció csak az Összetett üzemmódban 
(Advanced Mode)  érhető el (elérési 
útvonal: <Menu> / Auxiliary Setup / 
Instrument Mode) és azután válik aktívá ha 
az Általános beállítások General Settings  
parancssorban az Esemény felvétel 
(Event Recording)  be van kapcsolva. 

 =>  

Az Esemény felvételt (Event Recording)  a felhasználó aktiválhatja és 
állíthatja be a jelesemény felvétel paraméterét az adattárolási fájlban 
(logger file ) mint az eredmények naplózása. 

A Mintázási ráta (Sampling Rate) pozíció megjeleníti az esemény felvétel 
mintázási frekvenciáját – 6000 Hz.  

 

Amikor a Kioldás (Trigger)  pozíció van 
kiválasztva az esemény felvétel a kioldás 
által indítódik. 

A Kioldási feltétel a Kioldási paraméterek 
(Trigger Parameters)  pozíció által 
megnyitott ablakban állítható be. Ez a 
pozíció a Kioldás (Trigger)  aktiválása után 
jelenik meg a parancssorban.  <ENT>  

Amikor a Markeres Kioldás (Trigger On Marker)  pozíció van kiválasztva az 
esemény felvétel a felhasználó kezdeményezésére a marker által fog 
elindulni. A kioldáshoz a markerek beállítása a  Marker beállítások 
(Markers Setup)  ablakban történik. 

Amikor a Kioldés (Trigger) és a Markeres kioldás (Trigger On Marker) van 
kiválasztva az esemény felvétel akkor indul el, amikor a kioldás feltételek 
teljesülnek.  
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When Trigger  or Trigger On Marker event recording is chosen then 
additional positions appears. These positions enable one to programme 
additional parameters for the event recording.  

 

When Pre Trigger position is switched on then the signal is recorded before 
the triggering condition with interval, defined by the position Pre of the 
Logger Trigger  window (path: <Menu> / Measurement / Data Logging).  

In the Rec. Limit  position it is possible to select the time of event signal 
recording after triggering. If the triggering condition appears then the signal 
will be recording during the period defined in Rec. Time .  The available 
values of Rec. Limit  are: Max Length , Fixed Len.  or Off .  

 

 

When Off  is chosen then the event signal will be recording as long as 
memory was filled or until the trigger condition was ceased. When 
Max Length is chosen then the signal will be recording during period 
defined in the Rec. Time , but can be stopped earlier if trigger condition was 
ceased. When Fixed Len.  is chosen then the signal will be recording during 
period defined in the Rec. Time , even when trigger condition ceased. 

 
 

 

In the Rec. Time  position it is possible to 
select the time of signal recording after 
triggering. If next triggering condition 
appears then the signal will be recording 
additional Rec. Time .   

 

 <4444>  

 

The Channel x  positions switch on or off 
the channels for event recording. 

 

 <6666>  

 

 

5.6.5 The marker setup – Marker Setup  
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The Marker Setup position appears only in 
advanced instrument mode (path: <Menu> / 
Auxiliary Setup / Instrument Mode: 
Advanced Mode). 

The Marker Setup enables the user to 
assign the name for each marker and 
define markers for event recording.  

<ENT>  

 

 

5.7 Wave recording  

 

All positions connected with wave recording 
in Data Logging  list appear only in 
advanced instrument mode (path: <Menu> / 
Auxiliary Setup / Instrument Mode: 
Advanced Mode). 

When Wave function is chosen for the 
Logging Mode , the Data Logging  list 
consists of three active positions: 
Logger Setup , Wave Channels  and 
Wave Trigger . 

 

 =>  

 

Setting-up the Wave recorder function  

The Logger Setup  list enables the user to edit the name of the logger file 
(history of results measurements or wave records) and to set other general 
parameters.  

The Wave Rec.  position is not active. It only informs about the used type of 
wave recording: Continuous . 

The user may define the format of the wave file header (Format ). Format of 
the wave file header may be PCM or Extensible . 

 

 

 

The Sampling Rate  position is not active. It only informs about the used sampling rate: 6000Hz. 

 

Selecting the channels for Wave 
recording 

The Wave Channels position appears only 
in advanced instrument mode (path: 
<Menu> / Auxiliary Setup / 
Instrument Mode: Advanced Mode). 

The Channel x  positions enable the user to 
select the channels which signal will be 
recorded. 

 

<ENT>  
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Wave recorder trigger setup  

The Wave Trigger  position appears only in 
advanced instrument mode (path: <Menu> / 
Auxiliary Setup / Instrument Mode: 
Advanced Mode). 

The Wave Trigger  enables the user to 
activate and programme the wave recorder 
trigger.  

<ENT>  

The position Enabled  switches on/off the Wave Trigger .  

In the Rec. Limit  position it is possible to select the time of signal recording 
after triggering. If the triggering condition appears then the signal will be 
recording during the period defined in Rec. Time .  The available values of 
Rec. Limit  are: Max Length , Fixed Len.  or Off .  

When Off  is chosen then the event signal will be recording as long as 
memory was filled or until the trigger condition was ceased. When 
Max Length is chosen then the signal will be recording during period 
defined in the Rec. Time , but can be stopped earlier if trigger condition was 
ceased. When Fixed Len.  is chosen then the signal will be recording during 
period defined in the Rec. Time , even when trigger condition ceased. 

In the Rec. Time  position it is possible to select the time of event signal 
recording after triggering. If next triggering condition appears then the signal 
will be recording additional Rec. Time .   

 
<4444>

 

The position Trigger Parameters enables 
to define the parameters of the triggering 
signal. To open this position one should 
select it and press <ENTER> push-button. 

The Trigger Parameters window and 
meaning of all positions is identical as for 
Logger Trigger  case. 

<ENT>  

 

5.8 Measure triggering parameters selection – Measu re Trigger  

 

The Measure Trigger  position appears 
only in advanced instrument mode (path: 
<Menu> / Auxiliary Setup / 
Instrument Mode: Advanced Mode). 

The Measure Trigger  sub-list enables the 
user to set the parameters for triggering the 
measurement. 

 
<ENT>  
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The Measure Trigger  is a contexts sub-list in which the triggering can be 
switched off or on (Trigger ), in the case when on - the source of the 
triggering signal can be determined (Source ), channel of source signal 
(Channel ), its level (Level ) and sometimes also the speed of changes 
(Gradient ). If RTC is selected as trigger type, start time (RTC Start ) and 
repetition of triggering (Repeat Every ) is defined. 

 
 

Switching the triggering on and off 

The triggering of the measurements (Trigger ) can be switched off using the <3333> push-buttons.  

The triggering is switched on if one of its six modes is selected: Slope + , Slope – , Level + , Level – , Grad +  
or RTC. If the instrument works with the triggering switched on, the appropriate icon appears on the display 
in the case when the triggering condition was not fulfilled. The triggering condition is checked every 0,5 
seconds.  

Switching the triggering by means of measured resul t - Slope/Level/Grad

In the case when the Slope +  is selected, the measurement starts when the 
arising result value (Source ) will pass the level determined in the Level 
position. In the case when the Slope –  is selected, the measurement starts 
when the falling down result value (Source ) will pass the level determined 
in the Level position.  

The measurement is stopped when the conditions set in the 
General Settings  sub-list are fulfilled, after pressing the <Start/Stop>  
push-button or after receiving the proper control code remotely.   

The next sources of the triggering signal are available: RMS(1), VEC46, VEC13 or External . External  
source means that the triggering will take place from the positive, or negative slope of the signal on the 
input/output socket (I/O). 

In the case when the Level +  or Level – is selected, every 5 millisecond 
the triggering condition is checked and the measurement is registered only 
when the result value (Source ) has the greater / lower level than this 
determined in the Level  position and in the other case the measurement 
result is skipped.  

The next sources of the triggering signal are available: RMS(1), VEC46 
or VEC13. 

 
 

In the case when the Gradient + is selected, every 5 millisecond the 
triggering condition is checked and the measurement is registered only 
when the result value (Source ) has the greater level than this determined in 
the Level  position and the gradient of the signal is greater than this 
determined in the Gradient  position. In the other case the measurement 
result is skipped. The only one sources of the triggering signal is available: 
RMS(1).  

 

Checking the triggering condition  

The triggering condition is checked every 5 millisecond. The position Trig. Step  informs this. 
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Selection of the triggering signal  

The user can select several sources of the: 
vectors (VEC13 and VEC46), RMS of the 
first profile (RMS(1)) and external signal of 
the I/O socket (External ).  

<4444>..  

Setting the channel of the triggering signal  

The Channel  parameter denotes the channel of the triggering signal.  

Setting the level of the triggering signal 

The Level position enables one to select the value of threshold for 
triggering condition. The level of the triggering source can be set in a range 
from 60 dB  to 200 dB  or from 1.00 mm/s 2

 
to 10.0 km/s 2, depending on 

what scale type was selected in the Scale position (path: <Menu> / Display 
/ Results Scale).  

 

 

Setting the speed of the triggering signal changes  

This position appears when the Gradient - or Gradient + trigger is chosen. 
The speed of the triggering signal changes (Gradient ) can be set from 1 dB  
to 100 dB  range. Speed is defined as dB  per Logger Step . 

 

 

Switching the triggering by means of RTC  

In the case when the RTC (Real Time Clock) is selected the triggering 
starts at the time set up by RTC Start . The user has to press <Start>  push-
button and the measurement will be triggered on time selected in 
RTC Start . 

 

 

The measurement is repeated with the step selected in Repeat Every  
position. The parameter Repeat Every  can have values: 
Measurement Cycle  or Period . If Period  is selected then additional 
position RTC Period  appears.  

 

 

 

5.9 Settings whole body measurements with the use o f seat accelerometer – 
“SEAT”  
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The “SEAT”  window enables the user to 
switch on “SEAT” measurements and to 
assign channels for tree axial seat 
accelerometer (Seat channels ) or 
accelerometer for base measurements 
(Base channels ).   

 
<ENT>  

 

5.10 The alarm trigger setting– Alarm Trigger  

 

The Alarm Trigger  position appears only in 
advanced instrument mode (path: <Menu> / 
Auxiliary Setup / Instrument Mode: 
Advanced Mode). 

The Alarm Trigger  position enables the 
user to program the trigger, which 
generates alarm pulse on the I/O socket, if 
Mode  parameter of Multifunction I/O  
window is set to Digital Out .   

 

<ENT>  

The Alarm Trigger window and meaning of all positions is identical as for Logger Trigger  case. 

5.11 Programming the instrument’s internal timer – Timer  

The Timer  position appears only in 
Advanced Mode  (path: <Menu> / 
Auxiliary Setup / Instrument Mode). 

The Timer  enables one to programme the 
internal timer. The instrument can be 
switched on automatically in the 
programmed time and perform the 
measurement with settings used before the 
instrument was switched off.  

<ENT>  

Selecting the mode of the timer function 

The timer can be switched off – Off , 
switched on only once – Single , or 
switched on many times regularly – 
Regular with the period between two 
consecutive measurements set in the 
Repeat Time  line as 24 hours. It means 
that the unit will be switched on once a day 
at the same time until one disables timer 
function. 

 <4444>  

If the instrument was switched on by means of Timer then the “clock ” icon appears on the screen.  
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Setting day of the instrument’s switch 
on 

The Start Day  determines the date of the 
measurement start. The timer can be 
programmed up to one month ahead and 
during the date setting the current state of 
the Real Clock is taken into account. The 
required date can be selected in the special 
window, which is opened by means of the 
<3333>, <4444> push-buttons.  

 <4444>  

Setting time of the instrument’s switch 
on 

The Start Time  determines hour of the 
measurement start. The required hour can 
be selected in the special window, which is 
opened by means of the <3333>, <4444> push-
buttons.  

 <4444>  
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6. DATA AVAILABLE ON THE DISPLAY – Display  
 

The Display  list contains the elements that 
enable one the independent programming 
of the display parameters. In order to open 
the Display  list the user has to press the 
<Menu>  push-button, select the Function  
text and press <ENTER>. 

 
<ENT>

 

The Display  list is used for setting the various parameters, which are mainly dedicated for the control of the 
display. The list consists of: 

Display Modes  enables one to select the mode of the measurement results presentation; 

Plot Scale enables one to change the plot scale of results presentation; 

Results Scale  enables one to change the scale of result’s presentation; 

Screen  enables one to set the brightness and the switch on/off the screen saver of the 
instrument’s display. 

 

6.1 Selection of the modes of measurement results p resentation - Display Modes  

 

The Display Modes  list enables one to switch on or off the currently 
available modes of displaying the results of measurement. The mode of the 
results presentation is related with the selection of the instrument’s function 
(LM, 1/1 Octave , 1/3 Octave , etc.).  

When all display modes in the Display Modes  list are switch off the only 
main presentation mode with two results is available. Any attempt to switch 
the mode by means of <Alt>  and <5555>, <6666> push-buttons gives no results. 

 
 

Two results main presentation mode 

 

 =>  
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Logger  presentation mode 

=>  

6 Channels  presentation mode 

=>  

6 Profiles  presentation mode 

=>  

When all display modes in the Display Modes  list are switched on they all are available and can be selected 
by means of <Alt>  and <5555>, <6666> push-buttons. 

6.1.1 Main presentation mode  

 

Fields description of the two results  
view 

The main presentation mode is always 
active and it is not possible to switch it 
off. 

1. Channel and Profile number. 

2. Function name: RMS, VDV, CRF, 
OVL, PEAK , P–P, MTVV. 

 

 

3. The name of the implemented filter: Wh, Wk, Wd, Wc, Wj, Wm, Wg, Wb, Wf (for first profiles) and HP, 
BL Wh , BL  Wk, BL Wd , BL Wc , BL Wj , BL Wm , BL Wg , BL Wb , BL Wf  (for second profiles); and 
detector time constant: 1.0 s. 

4. Elapsed time shows the current second of the measurement. The value presented there belongs to the 
range [1, Meas. Period ]. 

5. The value of measured function. 

6. Units of measured value. 

 

1

2

3 6

4

5
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Changing the active fields 

The change between positions is made by 
pressing the <5555> or <6666> push-buttons. 

 

 <6666>  

Changing the field content 

When Profile or Function position is 
chosen, then the profile number or 
function name is changed after pressing 
the <3333> and <4444> push-buttons. 

 
 <4444>  

Changing the presentation mode  

The presentation mode is changed after pressing the <5555> or <6666> push-buttons pressed together with the 
<Alt> one. 

When Auto Save  function is active the file name is indicated on the upper 
screen field. 

 

 

 

Presentation mode for all channels  

The six channels measurement result’s 
presentation mode (6 Channels ) shows 
simultaneously results for six channels. If not All  
channels are enabled in Channel Activation  
window (path: <Menu> / Measurement / 
Channels Setup) the 6 Channels  mode is not 
active. 

1. Result line for Channel 1. 

2. Result line for Channel 2. 

3. Result line for Channel 6. 

4. Function name: RMS, VDV, CRF, OVL, TIME, 
PEAK , P–P and MTVV. 

5. The value of measured function and units of 
measured value.  

Elapsed time shows the current second of the 
measurement. The value presented there belongs 
to the range [1, Meas. Period ]. 

 

 
6 4 

1 

2 

3 

5 
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Changing the active fields 

The change between position is made by 
pressing the <5555> , <6666>  or <3333> , <4444> 
push-buttons. 

 

 <4444>  

Changing the field content 

When Channel or Function position is 
chosen, then the profile number or 
function name is changed after pressing 
the <3333> or <4444> push-buttons in 
conjunction with the <Alt> one.  

 <Alt/ 4444>  

 

Presentation mode for three results  

The three profiles measurement result’s 
presentation mode (3 Profiles ) shows 
simultaneously results for three profiles. 

1. Line for first result. 

2. Line for second result. 

3. Line for third result. 

4. Function name: RMS, VDV, CRF, OVL, 
TIME, PEAK , P–P and MTVV. 

5. File name when Auto Save  function is active 
(path: <Menu> / File / Save Options ) 

6. The value of measured function and units of 
measured value.  

Elapsed time shows the current second of the 
measurement. The value presented there belongs 
to the range [1, Integration Period ]. 

 

 

Changing the active fields 

The change between positions is made by 
pressing the <5555> or <6666> push-buttons. 

 <6666>  

4

1

2

3

5 6
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Changing the field content 

When Profile or Function position is 
chosen, then the profile number or 
function name is changed after pressing 
the <3333> and <4444> push-buttons. 

 
 <4444>  

 

 

 

 

 

Presentation mode for logger view  

The history of results saved in the logger can be 
presented in the special Logger  mode. The 
Logger  mode can be activated or deactivated in 
the Display Modes window. 

1. Logger plot 

2. Result value for the cursor position 

3. Name of the logged result 

4. Name of the logger file 

5. Cursor 

Cursor position. 

 

 

Changing the active fields 

The result field activation is made by 
pressing the <5555> or <6666> push-buttons. 

 

 <6666>  

Changing the field content 

When Profile or Function position is 
chosen, then the profile number or 
function name is changed after pressing 
the <3333> and <4444> push-buttons. 

 
 <Alt/ 4444>  

 

2

65

1

4

3
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Changing the cursor position  

The user may change the cursor position 
by means of the <3333>, <4444> push-buttons. 
The appropriate value is presented in the 
line below the plot. 

 
 <3333> …  

When Logger  view is switched on there is also combined view of logger 
plot and the result presentation available. 

 

 

 

 

 

6.2 Setting the result presentation parameters – Pl ot Scale  

 

The Plot Scale  sub-list enables the user 
to change the plot scale of results 
presentation.  

 

<ENT>  

Setting the scale of the measurement results presen tation 

Two options are available: Linear  and Logarithm . In the case of the first 
one the graphical presentation and the units both are linear. In the latter 
case the graphical presentation is given in the logarithmic scale and the 
measurement results are expressed in decibels (the result is related to the 
values set in the Reference Levels  (path: Menu / Auxiliary Setup / 
Reference Levels).  

 

Scaling the vertical axis of the graphical 
mode presentation 

The Dynamic  position appears when the 
Logarithmic  value of Scale  parameter was 
chosen. The Dynamic  parameter enables 
the user to select the proper scaling of the 
graphical mode presentation. In the case of 
the vertical axis one can obtain the double, 
four times and eight times expansion (as 
the default the vertical axis corresponds to 
80 dB , after expansion it corresponds to 
40 dB , 20 dB  and 10 dB  – respectively). 

 =>  
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 =>  

Switching on/off the grid in the graphical 
mode presentation 

The Grid  enables the user to switch on or 
off the grid in any graphical presentation. 

Switching on/off the automatic Y-scale 
adjustment 

The Autoscale  position switch on the 
automatic adjustment of scale Y. This 
position is under development. 

 

=>  

 

 

 

6.3 Setting the scale of result’s presentation– Res ults Scale  

 

The Results Scale  sub-list enables the 
user to change the scale in the available 
modes of the measurement results. 

 

<ENT>  

There are two options for Scale  parameter: 
Linear  and Logarithm . In the case of the 
first one the units are linear. In the latter 
case the measurement results are 
expressed in decibels (the results are 
related to the values set in the 
Reference Level  (path: <Menu> / Auxiliary 
Setup / Reference Levels). ..  

 

6.4 Setting the display brightness and power saver- Scr een  
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The Screen window enables the user to set 
the brightness of the display and switch on 
the screen saver.  

Setting the brightness of the display  

The Brightness  enables the user by 
means of the <3333>, <4444> push-buttons to set 
the proper brightness of the display. The user 
can select 20 different values of this 
parameter. 

<ENT>  

 

Notice: The new value of the brightness is confirmed after each pressing of the <3> or <4> 
push-buttons (new value is selected without any confirmation from the <ENTER> push-button). 

Setting the power saver function 

The saving of the internal source of the instrument’s power can be achieved 
by means of reducing the brightness of the screen when possible.  

It is possible to set the Power Saver automatically. The screen may be 
switch off (Screen Off ) or dimmed (Dim ). In the case when any of these 
options is set, after 15 seconds from pressing any push-button  the screen 
is switched off or dimmed. If it happened, the first pressing of any push-
button would cause the switch on of the screen. Power Saver  function may 
also be deactivated if Disabled  parameter is selected. 

 

Setting the power saver delay  

The Power Saver Delay  defines the delay period from last use of any push-
button to the Power saver mode. This delay period can be set from 5 s to 
60 s .  
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7. SAVING THE MEASUREMENT RESULTS – File  

 

The File  list contains the elements that enable one to manage the files, 
created and saved in the internal memory of the instrument or external 
memory carriers.  

The registration of the measurement results is an essential task for the 
efficient use of the instrument. All available measurement results and also 
instrument's settings are stored as a file in the internal FLASH type memory 
of the instrument or on the external SD Card  memory.   

 

Instrument's files containing data:  
• from Level Meter ; 
• measurement results from 1/1 Octave analysis; 
• measurement results from 1/3 Octave analysis; 
• stored in the logger file, 
• stored in the wave file, 
• settings. 

Result files can be saved manually or automatically, Setup files are saved manually, Logger and Wave files 
are saved automatically. 

Each file consists of some elements, which are the same for all kind of files: 
• a file header;  
• the unit and software specification; 
• the user’s text stored together with the measurement data; 
• the parameters and global settings; 
• the special settings for profiles; 
• the marker of the end of the file. 
 

The File  list contains the following items:  

File Manager enables one to manage the files saved in the 
instrument’s or on external memory; 

Setup Manager enables one to manage the Setup files; 

Save Options enables one to set the options of the measurement 
result savings. 

Setup Options enables one to set the options of the setup savings. 

 
 

 

7.1 Saving files in the instrument’s memory or exte rnal memory  
 

There are two options for storing result data 
in the internal or external memory. One 
option is to press <Save> push-button right 
after the measurement performance. 
Another option is to create <New File>  in 
the File Manager .  

After pressing the <Save> push-button the 
Save Results  window appears.  <Save>  
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There are two available options for saving files: with the edited name, or with the name automatically 
changed with the name increased by one. These options can be selected in the position Auto Name . If 
Auto Nam e is switched off (Off ) the name of the saved file is like in the position File Name . This file name 
can be edited in the special window, which is opening by means of <4444> push-button. When the Auto Name  
function is set on Number , then a file is saved with the name as displayed above, but after the last non-
numeric letter of the text there will be added digit 0. If there already exists any chain of digits on the end of 
the file text the number that these digits create will be increased by one.  

The number can be changed from 0 to N. The only limitation of the N value is the length of the file name, 
which cannot be longer than eight characters. In the case, when such limitation is achieved and the 
instrument can not change automatically the file’s name the only possibility is to edit new file name.  

The default name for a file is displayed in the case of the first entering to this position (after power on). The 
default name consists of the day and the month’s abbreviation and cannot exceed 8 characters.  

The user can skip the file’s name edition and start saving file pressing the <ENTER> push-button or return to 
the File  list or measurement display by pressing the <ESC> one.  

To start file edition the user has to select 
the File name position and to press <3333> 
or <4444> push-button. After that the special 
window with edition function is opening. 
The edition process is presented on the 
Figure below. 

 
 <4444>  

Selection of the character’s position to 
be edited 

One can select the position of the 
character in the edited text using the 
<3333>, <4444> push-buttons. For the current 
position the character can be changed, 
position can be deleted or inserted. 

 
 <4444>  

Changing the edited character 

The available ASCII characters can be 
changed using the <5555> (or <6666>) push-
button. The subsequent digits, letters and 
other characters appear on the display in 
the inversely displayed position after each 
pressing of the mentioned above push-
buttons.  <5555>  

Position insertion, deletion 

One can delete or insert the position in 
the edited text using the <3333>, <4444> push-
buttons, pressed together with the <Alt>  
one. 

 
<Al/4444>  
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The edited name is accepted and the instrument returns to the 
Save Results  window after pressing the <ENTER> push-button. The 
second pressing of the <ENTER> push-button saves the file in the working 
directory. The special warning is displayed in the case the file with the 
edited name already exists in the memory. The instrument waits then for a 
reaction of the user (any push-button should be pressed except the <Shift>  
or the <Alt>  one).  

  

 

Notice: The files can be overwritten (the use of the same file name) without any warning if the 
Replace  option is switched on (path: <Menu> / File / Save Options). 

The saving is not possible in the case when the instrument is measuring the 
signal. The message “Measurement in progress!” is displayed for about 3 
seconds.  

The presented below message is displayed after trying to execute the save 
operation in the case when no measurements were performed and there 
are no results to be saved. The instrument then waits for the reaction of the 
user (any push-button should be pressed except the <Shift>  or the <Alt>  
one) and after pressing a push-button it returns to the Save Results  
window. 

 

 

Notice: The direct access to the Save Results  window is possible after pressing 
simultaneously the <ENTER> and <Alt>  push-buttons if the Auto Save  option is switched off 
(path: Menu / File / Save Options). In another case, (Auto Save  option is switched on) the 
results are saved, after pressing these push-buttons, in the file with the automatically 
incremented name. 

 

7.2 Managing the files saved in the internal and ex ternal memory – File Manager  

 

The File Manager  is used for checking the 
contents of the memory and make 
operation on result and logger files such as: 
open, delete, copy, move, rename, create 
new files or catalogues and display file and 
catalogue information.  

 
<ENT>  

In the File Manager  window the list of files, 
catalogues and memory devices is 
presented. Files are stored in catalogues, 
which are organised hierarchically. 
Catalogues names are of capital letters and 
have no extensions. By pressing the 
<ENTER> push-button the window with the 
list of available operations is opening for 
marked (highlighted) position.  

<ENT>  
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When SD Card  is selected the first two positions <New Directory>  and 
<New File>  can be used to create new elements. When Internal  memory is 
selected the only <New File>  position is available.   

 

 

 

The list of operations on files saved in 
the Internal  memory differs from that one 
for the SD Card  by one position. It is not 
possible to rename the files saved in the 
Internal  memory and thus Rename  
position in this list is not active. 

 
<ENT>  

When the memory disk is selected after 
pressing the <ENTER> push-button the list 
of operations on disk appears.  

 

<ENT>  

If SD Card  is not installed it's position in 
the File Manager  window became 
unavailable. 

The list of operations on the Internal  
memory differs from that one for the 
SD Card  by one position. It is not possible 
to rename the Internal  memory and thus 
Rename  position in this list is not active. 
The Internal  memory can be also 
defragmentated and this is performed by 
operation Defragmentation . 

 

<ENT>  

The selected catalogue can be opened by 
two ways: after pressing the <4444> push-
button or after opening the operation list by 
means of <ENTER> push-button, then 
selection the position Open  and pressing 
the <ENTER> push-button once again. The 
File Manager  window is closed and the 
instrument returns to the File list after 
pressing the <ESC> push-button. 

 <4444>  
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To return to the upper catalogue the user 
has to press the <3333> push-button.   

The upper (highest) catalogue contains 
the names and icons of memories available 
for files: SD Card  and Internal . The 
description of the memory is presented 
below the memories list: Disk Name , Free 
memory and Capacity  (total memory 
space).  

 <3333>  

In the File Manager  window files are described 
by file name with extension (SVN or WAV) as 
well as additional icon and measurement 
abbreviation (SLM, S:1/1 etc.). The names in 
which the first character is @ are coming from 
the Auto Save  function. Below the table with 
the description of icons is presented. 

 

 Catalogue  

 Logger  

 Wave file  

 Result file  

 Setup file  

 New file or catalogue  

 

7.2.1 Setting the directory for saving files – Set Working 

 

It is possible to assign the catalogue for 
automatic saving logger files and result 
files. In order to do this one should choose 
the required catalogue and press the 
<ENTER> push-button. After opening the 
list of operations one should press the 
<ENTER> push-button and 
Set Working Directory  operation will be 
performed. The new catalogue name will 
appear at the bottom line of the display. 
Starting from this moment all files will be 
saved in this catalogue.  

<ENT>  

 

 

7.2.2 Creating new catalogue and new file  

 

It is possible to create new catalogue in the 
file system on SD Card . In order to do this 
one should enter the catalogue in which the 
new one will be created and press the 
<ENTER> push-button at the 
<New Directory>  position. The proposition 
of new catalogue name will appear at the 
bottom line of the display. If there already 
exists a directory with such name the 
warning message will appear. In other case 
this operation will be performed.   

<ENT>  
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There is another than pressing the 
<Save> push-button way of saving results 
as a file in the internal or external memory. 
This can be done in the File Manager  
window by creating new file in the file 
system. In order to this one should enter 
the catalogue in which the new file will be 
created and press the <ENTER> push-
button at the <New File>  position.  

<ENT>  

 

7.2.3 Deleting all files from Internal memory – Del ete  

 

It is possible to delete all result and/or 
setup files from the instrument's memory. In 
order to do this one should select the 
memory and press the <ENTER> push-
button. After opening the list of operations 
one should select with the <5555>, <6666> 
push-buttons the Delete All  position and 
press the <ENTER> push-button again.  <ENT>  

To delete files from the Internal  memory 
the user shall mark the desired file type 
then press the <ENTER> push-button. The 
Delete All  window with the list of file types 
will be opened. 

 

<ENT>  

 

7.2.4 Merging result and setup files memory – Defra gmentation  

 

The Defragmentation  is used to make the Internal  memory continuous. All 
new files are saved starting from the beginning of the free memory space. 
The memory occupied by the deleted file, assuming that the file was not the 
last one, remains unused for the next files saving. After the removing a file 
the files memory becomes discontinuous, with unused parts, which cannot 
be utilized in the future. 

The situation changes after the process called defragmentation. During 
this process, the files saved in the files memory are moved in order to 
obtain the continuous occupied space.  

 

 

After pressing the <ENTER> push-button on the active Yes option, the 
instrument checks whether the used result and Setup files memory is 
continuous or not. If this memory is continuous, the Defragmentation  
operation is not executed and the special message is displayed. The 
instrument waits for the reaction of the user (any push-button should be 
pressed except the <Shift>  and <Alt>  one) and after pressing a push-
button it returns to the Defragmentation  sub-list.  
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If there are conditions to execute the Defragmentation  operation the 
current progress of defragmentation is shown on the display. After the 
successful defragmentation, the special message is displayed and the 
instrument waits for the reaction of the user. Any push-button should be 
then pressed except the <Shift>  and <Alt>  one. After pressing a push-
button, the instrument returns to the Defragmentation  sub-list. 

 

 

 

7.2.5 Opening file/catalogue – Open  

 

It is possible to open file or catalogue 
from the file/catalogue list. In order to do 
this one should select the file/catalogue and 
press the <ENTER> push-button. After 
opening the list of operations one should 
select with the <5555>, <6666> push-buttons the 
Open  position and press the <ENTER> 
push-button again. The effect of such 
operation for the catalogue is the same as 
opening the catalogue by means of the 
<4444> push-button.  

<ENT>  

 

Opening the measurement file means 
that the measurement results saved in this 
file will be loaded to the instrument's 
operation memory.  

 

<ENT>  

 

7.2.6 Deleting file/catalogue – Delete  

 

It is possible to delete file or catalogue from 
the file/catalogue list. In order to do this one 
should select the file/catalogue and press 
the <ENTER> push-button. After opening 
the list of operations one should select the 
Delete  position and press the <ENTER> 
push-button again.   

<ENT>  
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7.2.7 Copying file/catalogue – Copy  

 

It is possible to copy file or catalogue 
from the file/catalogue list in one memory 
type to another or from one catalogue of 
external memory to another catalogue 
same memory. It is not possible to copy 
logger files to the Internal  memory since 
this type of memory do not accept such 
files.  

In order to do this operation one should 
select the file/catalogue and press the 
<ENTER> push-button. After opening the 
list of operations one should select the 
Copy  position and press the <ENTER> 
push-button again. The instrument then will 
propose to choose the target catalogue for 
copying. After selection of the target 
catalogue the user should press the 
<ENTER> push-button. The window with 
two options will appear: Copy Here  and 
Rename .  

<ENT>  

<ENT>  

 

7.2.8 Moving file/catalogue – Move  

 

It is possible to move file or catalogue from the file/catalogue list in one 
memory type to another or from one catalogue of external memory to 
another catalogue same memory. . It is not possible to move logger files to 
the Internal  memory since this type of memory do not accept such files. 

In order to do this operation one should select the file/catalogue and press 
the <ENTER> push-button. After opening the list of operations one should 
select the Move  position and press the <ENTER> push-button again. The 
instrument then will propose to choose the target catalogue for copying.  
After selection of the target catalogue the user should press the <ENTER> 
push-button. The window with two options will appear: Move Here  and 
Rename .  

 

 

 

7.2.9 Renaming file/catalogue – Rename  

 

It is possible to rename file or catalogue. In 
order to do this one should select the 
file/catalogue and press the <ENTER> 
push-button. After opening the list of 
operations one should select the Move  
position and press the <ENTER> push-
button again. The window with text editor 
function will appear.  <ENT>  
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7.2.10 Information about file/catalogue – Info  

 

It is possible to get information about file or 
catalogue. In order to do this one should 
select the file/catalogue and press the 
<ENTER> push-button. After opening the 
list of operations one should select the Info  
position and press the <ENTER> push-
button again. The instrument then will 
display the information about selected 
file/catalogue. 

<ENT>  

 

 

7.3 Managing the setup files – Setup Manager  

 

The Setup Manager  is used for checking 
the contents of the memory and make 
operation on Setup files such as: open, 
delete, copy, move, rename files, create 
new files and display file information.  

In the Setup Manager  window only setup 
files are displayed. Setup files have 

extension SVN and icon attribute .  

<ENT>  

 

7.3.1 Saving the setup files  

 

There are two options to open the 
Setup Manager  window. One option is to 
press <S/P> push-button when the 
measurement is not performed. Another 
option is to open the Setup Manager 
position from File menu.  

 
 <S/P>  

 

In order to save the setup file one should 
enter the catalogue in which the new file 
will be created and press the <ENTER> 
push-button at the <New File>  position. 
Save Setup  window is opening then.  

 

<ENT>  

 

7.3.2 Operations on the setup files  
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The Setup Manager  enables one to 
perform operations on the setup files the 
same way as it was described above for the 
File Manager  position. To perform any of 
operation like: Open , Copy , Move , 
Rename , Info  and Delete  one should 
choose the file for which this operation will 
be applied and press the <Enter>  push-
button. The list of operations then will open. 

 <ENT>  

Opening the setup file means that the 
settings saved in this file will be loaded to 
the instrument's operation memory. So if 
the user press <Start/Stop>  push-button 
the instrument will start the measurement 
with the loaded settings. 

  <ENT>..  

To get information about the setup file 
one should for selected file press the 
<ENTER> push-button on the Info  position 
in the file operations list. After opening the 
list of operations one should select the Info  
position and press the <ENTER> push-
button again. 

 <ENT>  

 

7.4 Controlling the data storing in the instrument’ s memory - Save Options  

 

The Save Options  sub-list is used for 
the selection of the options of data storing 
in the instrument's files.  

It is possible to replace the existing in 
the memory file by the new with the same 
name (Replace ), to save automatically the 
results of the measurements (Auto Save ), 
to save the results with the automatically 
incremented name (Direct Save ).  

<ENT>  

 

Replacement of the existing files by the new ones 

This option is used in remote mode and for the files created by with the use 
of Auto Save  function. The result of the attempt to save the file with the 
name, which already exists in the memory, depends on the setting of the 
Replace . If position is active then the old file will be erased and the new file 
will be saved with the same name.  
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The message is displayed that such operation is not available in the case 
when this position is not active – cf. the description of the Save. In the other 
case, the existing file is overwritten. 

 

 

Controlling the measurement results savings 

Using the Auto Save  one can set the self-saving of the measurement 
results with automatic number increment (Number)  or to switch it off (Off ). 
This position was also established in order not to waist too much memory of 
the instruments when the self-saving is not necessary. The Auto Name  
position appears after switching on the Auto Save  function.  

  

 

Notice: The Auto Save  function can be performed only in the case when the Meas. Period  
(path: Menu / Measurement / General Settings) is not less than 10 seconds. If it is less than 
10 seconds, the measurement results are not saved without any indication of that fact! There is 
only one exception - when the Repetition Cycles  (path: Menu / Measurement / General 
Settings) is equal to one, the Auto Save  function is executed disregarding of the value of the 
integration period. 

When the Meas. Period is too short for switching on the Auto Save  option 
or the Repetition No.  is set to one the following message appears on the 
display: 

 

When the Auto Save  option is active, after starting the measurements by pressing the <Start/Stop>  push-
button the results are saved in the file with the selected name.  

Another measurement is started after next pressing of the <Start/Stop>  push-button. The measurement is 
stopped after the selected Measa. Cycle Time  (path: Menu / Measurement / General Settings ). The name 
numbers of the next saved files are automatically incremented by one. The same remarks are valid in this 
case as it was already stated in the description of the Save Next  function. 

Edition the name of the Auto Save file 

The Auto Name  enables one to edit the 
name of the Auto Save file. To edit the file 
name the user has to press the <4444> push-
button. The text edition window is opening. 

 
<4444>  

Direct access to the Save function 

The Direct Save  enables one to select the instrument’s reaction on the 
simultaneous pressing of the <ENTER> and <Alt>  push-buttons. If this 
option is not active, after pressing these push-buttons the Save window is 
accessed (if the measurements are not performed). If the option is active, 
after pressing the <ENTER> and <Alt>  push-buttons the results are saved 
in the file with the automatically incremented name. 
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Press the <ENTER> and <Alt>  push-buttons during the execution of the 
measurements causes, disregarding the option set in the Direct Save , that 
the message “Measurement in Progress” is displayed.  

 

 

7.5 Options for setup files - Setup Options  

 

The Setup Options  sub-list is used for the 
selection of the options for storing setup 
files.  

The Save User Filters  is used for saving 
the user filters together in the setup files.  

 
<ENT>  
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8. SETTINGS OF THE INSTRUMENT PARAMETERS – Instrume nt  
 

The Instrument list contains different sub-lists and positions, which are 
directly related with the settings of the hardware components of the 
instrument. In order to open the Instrument  list one has to press the 
<Menu>  push-button, select the Instrument text and press <ENTER>. 

 

 

The Instrument  list contents depend on 
Instrument Mode  selection from menu 
Auxiliary Setup : Simple Mode  or 
Advanced Mode .  

 

   
In the Instrument list, the following items are available: 
 
Keyboard  it enables the user to set the operating mode of the <Shift> and the 

<Start/Stop> push-buttons. 
Multifunction I/O it enables the user to select the available functionality of the I/O port. 
Power Supply it enables the user to check the powering source of the instrument. 
RTC  it enables the user to set the Real Time Clock. 
Remote Control it enables the user to activate or deactivate error confirmation function. 
Transducers  it enables the user to activate or deactivate the transducer's compensation. 
Unit Label it enables the user to check the type of the instrument, its serial number and 

the current software version installed in it and the standards, which the 
instrument fulfils. 

 

8.1 Selection of keyboard modes –  

 

The Keyboard  position enables the user to 
programme the operation mode of the 
<Shift> , <Alt>  and <Start/Stop>  push-
buttons.  

 

<ENT>  

<Shift> / <Alt> push-button working mode selection 

In the Shift Mode position the user can choose between 2nd Fun. and 
Direct . When the Direct  option is selected, the <Shift>  and <Alt>  push-
buttons operates as in the keyboard of a computer – in order to achieve the 
desired result, the second push-button has to be pressed in conjunction 
with the <Shift> /<Alt>  one. When the 2nd Fun.  option is selected the 
<Shift> /<Alt>  push-button operates in the sequence with the other one. 
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<Start/Stop> push-button working mode selection 

In the Start/Stop  position the user can choose between Direct and 
With Shift . When the Direct  option is selected the instrument reacts on 
each of the <Start/Stop>  push-button pressing, starting or stopping the 
measurements.  

When the With Shift  option is selected the <Start/Stop>  push-button 
operates in conjunction or in a sequence with the <Shift>  one. The 
measurements are started or stopped after pressing both push-buttons. 

 

 

 

8.2 Setting parameters of the I/O port - Multifunct ion I/O 

 

The Multifunction I/O  enables the user to 
select the available functionality of the I/O 
port. 

 

<ENT>  

Mode selection of the I/O port  

In the Mode , it is possible to select the function of the instrument’s socket 
named as I/O. This socket can be used as 
• the output of the analogue signal (Analog Out ) transmitted from the 

input of the instrument to its output without any digital processing (i.e. 
filtering),  

• the input of the digital signal used as an external trigger to start the 
measurements (Digital In ) in the “slave” instrument,  

• the digital output (Digital Out ) used for triggering other “slave” 
instrument from the “master” one,  

• the source of any alarm signal in the case of certain circumstances 
occurred during the measurements (i.e. the level of the input signal was 
higher than selected one).  

The more detailed description of the I/O is given in App. C.  

 

 
<4444> 

 

Selection the channel for analogue output 

In the Channel  position it is possible to select the channel which signal is assigned to the analogue out. 

 

Digital output function selection of the I/O socket  

In the Function position, it is possible to set the function of the digital 
output of the I/O instrument’s socket. The socket can be used as the source 
of the trigger pulse (Trig. Pulse ) which starts the measurement in another 
“slave” instrument linked to the “master” one or the alarm signal which 
appears there after fulfilling certain measurement conditions (Alarm Pulse ).  
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Polarisation selection of the digital output signal  

In the Polarisation position, it is possible to select which polarisation of the 
signal (negative or positive) will be valid. 

 

 

Active level selection of the digital output signal  

In the Active Level position, it is possible to select which level of the signal 
should be treated as a valid one (“negative” or “positive” logic): Low  or 
High . 

Alarm duration selection 

In the Hold Time position, it is possible to select the minimum duration of 
alarm signal.  

 

8.3 Checking the powering of the instrument – Power   

 

The Power Supply enables the user to 
check the powering of the instrument: 
internal battery condition, source and 
voltage of the external power supply, and 
also set the battery type for checking their 
condition.  

 
<ENT>  

The instrument can be powered from four AA rechargeable or standard 
batteries or from the USB interface when its USB Device socket is 
connected by means of the cable to a PC. The view presented on the 
display for each powering sources is different. The current battery voltage is 
displayed together with its approximate state (in the graphical form).  

 

 

 

8.4 Programming the instrument’s internal Real Time  Clock – RTC  

 

The RTC enables one to programme the 
internal Real Time Clock . This clock is 
displayed in the different places depending 
on the selected presentation mode. 

The window is closed and the instrument 
returns to the Instrument  list after pressing 
the <ENTER> or <ESC> push-button. 

 
<ENT>  
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The time edition is doing in the special window, which is opening after 
pressing the <4444> push-button. The selection of the setting parameter 
(hour, minute, second, and also day, month and year) is performed using 
the <3333>, <4444> push-buttons and the change of its value – using the <5555>, 
<6666> push-buttons pressed together with the <Alt> .  

 

 

The required date can be selected in a special window, which is opening 
after pressing the <3333>, <4444> push-buttons when the Start Day  text is 
displayed inversely in the Timer  sub-list.  

In order to set data one has to select its position by means of the <3333> , 
<4444> and <5555>, <6666> push button and then press the <ENTER> push-
button.  

  

 

8.5 Activation the remote control error confirmatio n - Remote Control  

 

The Remote Control  position enables the user to activate or deactivate 
error confirmation function. If Remote Control  function is Enabled  then the 
instrument confirms warnings after 5 seconds and the user reaction is not 
required. This function is very useful when the instrument is working as 
remote controlled. If Remote Control  function is Disabled  then the 
instrument waits for the user reaction. This mode is used in normal mode. 

 
 

 

8.6 Transducer's compensation activation – Transduc ers  

 

The Transducers  position enables the user 
to activate or deactivate the transducer's 
noise compensation. 

 

<ENT>  

8.7 Checking the specification of the instrument - Unit  

The Unit Label  enables the user to check 
the type of the instrument, its serial 
number, the current software versions 
installed in it and the standards, which the 
instrument fulfils. 

The displayed text is scrolled on the display 
after pressing the <5555>, <6666>  push-
buttons. <ENT>  
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Notice: The contents of the Unit Label  should be always transmitted to the Svantek’s service 
in the case of any problems faced by the user  during the instrument’s operation. 
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9. AUXILIARY SETTINGS – Auxiliary Setup  
 

The Auxiliary Setup list contains positions 
directly related with measurements and not 
related with the hardware components of 
the instrument. In order to open the 
Auxiliary Setup  list the user has to: In 
order to open the Auxiliary Setup list the 
user has to press the <Menu>  push-button, 
select the Function  position and press 
<ENTER>. 

<ENT>

 

In the Auxiliary Setup list, the following items are available: 
Language it enables the user to set language of the user interface. 
Factory Settings  it enables the user to return to the default, factory settings. 
Instrument Lock it enables the user to lock the menu and to reduce the access to the 

program functions of the instrument. 
Instrument Mode it enables the user to define the scope of available instrument functions and 

adjust accordingly the lists in some menu windows. 
Reference Levels it enables the user to program the user filters. 
User Filters it enables the user to select the Vibration units in which the results of the 
Vibration Units it enables the user to select the Vibration units in which the results of the 

measurements are to be given.  
Warnings it enables the user to switch on or off the warnings that can be displayed 

during the operation of the instrument. 

9.4. Setting the language of the user interface – L anguage  
 

The Language  enables one to select 
the language of the user interface.  

For activation of the Russian version of the 
user interface, the special code has to be 
entered. 

 
<ENT>  

 

9.5. Return to the factory settings – Factory Setti ngs  
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The Factory Settings  enables the user 
to return to the default setup of the 
instrument. 

The factory setup can be install also by 
means of <Shift/Enter>  and <Alt/Start>  
push-buttons pressed together. 

 <ENT>  

During the clearing process the message WAIT... is displayed. The 
following message is displayed after the return to the default settings and 
the instrument waits for the user’s reaction. 

 

 

 

9.6. Locking the menu - Instrument Lock     

 

The Menu Lock  sub-list enables the user 
to lock (Pertial  or Full Lock )  and unlock 
the menu. 

In the case of default No Lock  option all 
available positions in the menu are 
accessible due to the settings, which were 
made.  

<ENT>  

The activation of Partial  results in locking access to the Menu  options, which are responsible for 
measurement parameters. In the case of Full Lock  no one position from the Menu  lists is accessible and 
after attempt of enter Menu  the Menu Lock  window appears on the display. The Menu  is available after 
unlocking it. 

9.7. Setting the scope of instrument's functions — Instrument Mode  

 

The Instrument Mode  sub-list enables the user to set the scope of 
available instrument's functions. There are two possible modes of the 
instrument: Simple Mode  and Advanced Mode . Advanced Mode  defines 
the full scope of available functions, while Simple Mode  defines limited 
scope of available functions, excluding functions which are using quite rare, 
like trigger, wave and event recording, user filters etc. Thus some menu 
lists will have different view/contetn for different instrument modes. 

 

Below some windows, different in simple and advanced modes are presented.  
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 <=>  

 <=>  

 <=>  

 <=>  

 <=>  

 

9.8. Reference signal in vibration measurements - R eference Levels  
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The Reference Levels  sub-list enables the 
user to set the reference level of the 
vibration signal. The values, which are set 
here, are taken into account during the 
calculations of the measurement results 
expressed in the Logarithmic scale (with 
the dB  as the units).  

 <ENT>  

In the Acceleration  position the user can set the reference level of the acceleration signal from 1 µms -2 to 
100 µms -2. In the Velocity  position, the user can set the reference level of the velocity signal. It is possible to 
set this level from 1 nms -1 to 100 nms -1.  

 

 

9.9. User filter setting – User Filters  

 

The User Filters position enables the user to introduce the values of the 
coefficients of the user filters. This position is active only in 1/1 Octave  and 
1/3 Octave  modes.  

 

 

 

9.10. Selection of the Vibration units - Vibration Units  

 

The Vibration Units  position enables the 
user to select the metric or non-metric 
units. 

It is possible to select the Non-Metric  units 
(e.g. g, ips, mil etc.) or Metric  units (e.g. 
m/s2, m/s, m etc.). 

 <ENT>  

 

9.11. Warnings selection – Warnings  

 

The Warnings  enables the user to select 
the messages, which could be displayed 
during the operation of the instrument. 

 

<ENT>  
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Saving the measurement results in a file 

When the position is set to be active the special warning can be displayed 
after pressing the <Start/Stop>  push-button. It will be happened in a case 
when the result of the previous measurement was not saved in a file of the 
instrument. 

The question Continue?  appears with the warning message. There are 
three options: Yes, No or Save. If Yes is chosen, the instrument returns to 
the active mode of result presentation starting the new measurement 
process. If No is chosen, the instrument returns to the active mode of 
measurement result’s presentation without starting the new measurement 
process. If Save option is chosen, then the measurement results are saved. 

 

 

 

When the Vector Settings  position is set to be active the special warning can be displayed after 

Saving the measurement results in a file 

When the position is set to be active the special warning can be displayed 
after pressing the <Start/Stop>  push-button. It will be happened in a case 
when the result of the previous measurement was not saved in a file of the 
instrument. 

The question Continue?  appears with the warning message. There are 
three options: Yes, No or Save. If Yes is chosen, the instrument returns to 
the active mode of result presentation starting the new measurement 
process. If No is chosen, the instrument returns to the active mode of 
measurement result’s presentation without starting the new measurement 
process. If Save option is chosen, then the measurement results are saved. 

 

 

If parameter Power Off  is switch on then the instrument will send the message in case when the user is 
switching it off.  

Confirmation of the instrument switch off 

If this parameter is switch on then the instrument will send the message in 
case when the user is switching it off.  

When the Power Off  position is set to be active the special warning 
appears after pressing the <On/Off>  push-button to switch off the 
instrument. 
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10.   1/1 AND 1/3 OCTAVE ANALYSER  

 

The instrument operates as 1/1 Octave  or 1/3 Octave analyser in a very similar way to the Level Meter  
mode and, in addition, 1/1-octave or 1/3-octave analysis is performed in parallel with the Level Meter 
operations. All 1/1-octave (with the centre frequencies from 2 kHz down to 0,5 Hz; in base two system) and 
1/3-octave (with the centre frequencies from 2,50 kHz down to 0.40 Hz; in base two system) digital pass-
band filters work in the real-time with the HP weighting filter (type 1 according to the IEC 61672-1 standard; 
the filter characteristics are given in Appendix D) and the linear RMS detector.  

The results of 1/1 Octave  and 1/3 Octave 
analysis (also called spectrum analysis) 
can be examined by the user on a display 
in the Spectrum  presentation mode. The 
availability of this mode can be switched on 
or off by the user (path: <Menu> / Display / 
Display Modes ).  

  ..  

1/1 Octave  and 1/3 Octave spectrum for all centre frequencies of pass-band filters together with three 
Total Values  measured with selected by the user weighting filters are presented in the switched on 
Spectrum  mode.  

10.1. Selection of 1/1 Octave or 1/3 Octave analysi s mode  

 

In order to select the 1/1 Octave  or 
1/3 Octave analysis mode the user has to 
enter the Function  list by pressing the 
<Menu>  push-button, then - select the 
Function  text and press the <ENTER> 
one. 

 <ENT>  

 

Notice: It is not possible to change the current function during the measurements.  
The instrument displays in this case for about 2 seconds the text: ”Measurement in 
Progress” . In order to change the current measurement function the instrument must be 
stopped! 

 

 

10.2. Setting the parameters of 1/1 Octave and 1/3 Octave analysis -  

The execution of 1/1 Octave  or 1/3 Octave analysis depends on settings of the General Settings  list: 
Measure Period  and Repetition No. . Other parameters are setting up by default: weighing filter (HP), 
frequency range (from 0,5 Hz up to 2 kHz for 1/1-octave analysis and from 0.40 Hz up to 2,50 kHz for 1/3-
octave analysis) and measurement range (126 m/s 2). In every 1/1 octave or 1/3 octave bandpass the RMS 
result is measured. 

Additionally to the bandpass RMS results three Total values are measured during 1/1 and 1/3 octave 
analysis. Total values parameters (weighting filter, type of integration filer for acceleration, velocity or 
displacement results and additional calibration factor) are setting up in the Total Values  window (path: 
<Menu> / Display / Spectrum Display Setup). 
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The output of the selected 1/1 Octave  or 1/3 Octave  filter can be also used as the triggering signal for 
different trigger applications: triggering the logger, triggering the event recording, triggering the wave 
recording and triggering the alarms. 

 

10.3. Activation of saving of 1/1 Octave and 1/3 Oc tave analysis results in the 
logger’s file - Logger Results  

 

The RMS results from 1/1 Octave  or 
1/3 Octave analysis can be saved in the 
logger file. The spectrum saving in the 
logger file can be activete for each channel 
in the appropriate window (path: <Menu> / 
Measurement / Data logging / 
Logger Results / 1/1 Octave or 1/3 Octave 
).  

 

<ENT>  

If the None  value is selected in the position Channel x  then spectrum data 
will not be saved in the logger file. If RMS value is selected, then RMS 
spectrum will be saved in the logger file for this channel.  

 

 

 

10.4. Selection of the 1/1 Octave and 1/3 Octave ba ndpass results as triggering 
source  

 

For the 1/1 Octave  or 1/3 Octave  analysis functions it is possible to define 
trigger events for logger, event, wave and alarm triggers, based on the 
spectrum selected band level.  

This trigger condition for above applications can be programmed in 
windows: Logger Trigger , Event Recording Trigger , Wave Trigger  and 
Alarm Trigger . In these lists one should set up the Source to Spectrum  
and select required band pass in the Result  position. 

 
 

The trigger condition can be defined for the selected in the position Result  
bandpass of 1/1 Octave  filters (0.50 Hz, 1.00 Hz, 2.00 Hz, 4.00 Hz, 
8.00 Hz, 16.0 Hz, 31.5 Hz, 63.0 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1.00 kHz and 
2.00 kHz), or 1/3 Octave  filters (0.40 Hz, 0.50 Hz, 0.63 Hz, 0.80 Hz, 
1.00 Hz, 1.25 Hz, 1.60 Hz, 2.00 Hz, 2.50 Hz, 3.15 Hz, 4.00 Hz, 5.00 Hz, 
6.30 Hz, 8.00 Hz, 10.0 Hz, 12.5 Hz, 16.0 Hz, 20.0 Hz,  25.0 Hz, 31.5 Hz, 
40.0 Hz, 50.0 Hz, 63.0 Hz, 80.0 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 
250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 800 Hz, 1.00 kHz, 1.25 kHz, 
1.60 kHz, 2.00 kHz, and 2.50 kHz), Total Level  results with appropriate 
filters can also be selected as a source: Total 1 (HP) , Total 2 (Wd) , 
Total 3 (Bl Wd) . 
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10.5. Display options in 1/1 Octave and 1/3 Octave analysis mode  
 

The Display  list is used for setting the 
various parameters, which are mainly 
dedicated for the control of the spectrum 
view. The following windows contain the 
elements that influence the presentation of 
the results of 1/1 Octave  and 1/3 Octave 
analysis: 

<ENT>  

Display Modes   enables one to switch on the spectrum presentation mode; 

Spectrum Display Setup  enables one to select options for spectrum presentation: 

Spectrum Scale   to change the scale of the vertical axis of the graphical presentation, switch 
on or off the grid, switch on or off autoscale; 

Spectrum View  to choose the type of the spectrum to be presented; 

Multichannel View   to select how many channels will be displayed simultaneously, 

Total Values to select parameters for Total Values  presentation. 

 

10.6. Presentation of 1/1 Octave and 1/3 Octave ana lysis results  

 

The Single Spectrum and 
Multiple spectrum positions of the 
Display Modes  list are accessible only for 
1/1 Octave  and 1/3 Octave  functions. 

When Single Spectrum  mode is switched 
on the measurement screen in Spectrum 
visualisation mode is like below.  

 =>  

The user may shift the Y-axis during the 
spectrum presentation after pressing the 
<Shift>  and <5555> (or the <Shift>  and 
<6666>) push-buttons. 

 

<Sh/6666>
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The user may change the cursor position 
by means of the <3333>, <4444> push-buttons. 
The frequency and appropriate value are 
presented in the line below the plot. 

 

<4444>... 

 

 

When Multiple spectrum  mode is switched 
on the measurement screen in Spectrum 
visualisation mode is like below.  

 

=> 

 

 

10.7. Setting the scale of the spectrum results pre sentation – Spectrum Scale  

 

The Spectrum Scale  sub-list enables the 
user to change the scale in the available 
modes of graphical presentation of the 
measurement results and switch on/off the 
grid.  

 

<ENT>
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Setting the scale of the measurement 
results presentation 

Two options are available for the Scale  
position: Linear  and Logarithm . In the 
case of the first one the graphical 
presentation and the units both are linear. 
In the latter case the graphical presentation 
is given in the logarithmic scale and the 
measurement results are expressed in 
decibels (the result is related to the values 
set in the Reference Level  (path: <Menu> / 
Auxiliary Setup / Reference Levels).  

Spectrum presented in linear and 
logarithmic scale 

   

 

Scaling the vertical axis of the graphical 
mode presentation 

The Dynamic  position enables the user to 
select the proper scaling of the graphical 
mode presentation. In the case of the 
vertical axis one can obtain the double, four 
times and eight times expansion (as the 
default the vertical axis corresponds to 
80 dB, after expansion it corresponds to 
40 dB, 20 dB and 10 dB – respectively). 

Displays with the 1/1 Octave results 
presented with different Dynamic parameter 
(80 and 40 dB) are presented. 

   

 

Switching on/off the grid in the graphical 
mode presentation 

The Grid  enables the user to switch on or 
off the grid in any graphical presentation.  

Displays with the grid switched on and off 
are presented. 

   

Switching on/off the automatic Y-scale adjustment 

The Autoscale  position switch on the automatic adjustment of scale Y. This position is under development. 

10.8. Setting the parameters of the spectrum presen tation - Spectrum View  

 

In the Spectrum View  window the user can 
program the view of screen in the 
Single spectrum  and Multi spectrum  
presentation modes and to set: spectrum 
type to view (View ),.filter (Filter ), minimum 
and maximum spectrum (Minimum  and 
Maximum ). 

<ENT>  
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In the position View  the user can select the 
different type of spectrum like: Averaged , 
Instantaneous , Max or Min .  

 

 =>  

In the case when the Averaged  or 
Instantaneous  spectrum is selected the 
user can additionally switch on the 
presentation of Max and/or Min  spectrum.  

 

  =>   

 

10.9. Selection of the channels for presentation – Multic hannel View   

The Multichannel View  window enables 
one to select for which channels spectrum 
will be viewed during multi spectrum display 
mode and to assign special color for the 
spectrum curve. 

 

<ENT>  

 

10.10. Setting the parameters for total values – To tal Values  

 

The position Total Values  enables the user 
to program parameters for total values 
calculation. The are three total values, 
calculated for each channel and for all three 
total values it is possible to define weighting 
filter, integration method and accordingly 
type of signal measurement (acceleration, 
velocity or displacement) as well as 
calibration factor.  

<ENT>  

By default for the first Total value HP filter is denote. Second and third 
Totals have same filters as were set up for profiles (Prof. 1  and Prof. 2 ) in 
the Channels window (path: <Menu> / Measurement / Channels). 

It is possible to select also tree user filters: FUSR1, FUSR2 and FUSR3. 
When user filter is selected, two additional position appear: Type  and 
Cal. Factor .  

  

In the position Type  one can define type of integration to present measured 
signal as acceleration (ACC), velocity (VEL) or displacement (DIL). 
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In the position Cal. Factor  one can define additional calibration factor which 
will be applied to the calculation of Total value. 

Same settings can be done for Total 2 and Total 3 values. 

 

 

10.11. Setting user filter coefficients for 1/1 Oct ave and 1/3 Octave analysis – 
User Filters   

 

The User Filters position (path: <Menu> / Auxiliary Settings / User Filters) 
enables the user to introduce the values of the coefficients of the user 
filters. This position is active only in 1/1 Octave  and 1/3 Octave  modes. 
The User Filters position opens the window in which the user can clear 
(Clear Vibration Filters ) or edit (Edit Filter ) the filter coefficients for 
selected user filter FUSR1, FUSR2 and FUSR3. 

 
 

The Clear Vibration Filters  position opens 
the window with warning before deletion the 
user filter coefficients. In case of positive 
answer, all coefficients of selected filter will 
be zeroed. 

 

<ENT>  

The Edit Filter  position opens the window 
with table of filter coefficients. All positions 
in this table can be edited. 

 

<ENT>  

The opened window contains the centre frequencies of the filters and their coefficients: 

• 0.40 Hz: available values for 0.4 Hz centre frequency filter: -100.0dB ... 100.0dB 

• 0.50 Hz: available values for 0.5 Hz centre frequency filter: -100.0dB ... 100.0dB 

• 0.63 Hz: available values for 0.63 Hz centre frequency filter: -100.0dB ... 100.0dB 

• 0.80 Hz: available values for 0.8 Hz centre frequency filter: -100.0dB ... 100.0dB 

• 1.00 Hz: available values for 1Hz centre frequency filter: -100.0dB ... 100.0dB 

• ... 

• 2.50kHz:  available values for 2.50 kHz centre frequency filter: -100.0dB ... 100.0dB 
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11. DOSIMETER FUNCTION    
 

Activation of the dose meter function 

The Dosimeter  position activates or 
deactivates the dose meter function. If the 
Dosimeter  function is switched on, then all 
channels will be assigned for whole-body 
(WBV) or hand-arm (HAV) dose 
measurement.  

<ENT>  

Dosimeter parameters can be setup in the HAV/WBV Dosimeter  window, opened from the Measurement  
list. If the Dosimeter  function is switched on, then the HAV/WBV Dosimeter  position in the Measurement  
list will became active and DLM, D1/1 or D1/3 function abbreviations appear in the upper line. 

 

11.1. Setting the parameters for dose measurements – HAV/WBV Dosimeter  
 

The HAV/WBV Dosimeter  list is opening from the Measurement menu. 
This list enables one to set up the parameters for dose measurements, like: 
exposition period, type of measurement (whole body or hand arm), 
performed in channels 1-3 and 4-6, limits, used for some standards (U.K., 
Italy , Poland , France  and Germany ), as well as limits, defined by the user 
(User ).  

 

Setting the measurement type for channels 1-3 and 4 -6 

Positions 1-3 Dosimeter  and 4-6 Dosimeter  enable the user to set the 
desired type of the measurement, performed with the use of channels 1,2,3 
and 4,5,6 – hand-arm (HAV) or whole-body (WBV) vibration.  

 

 

Setting the exposure time 

The Exposure Time  enables the user to set the desired value of the 
exposure time that is used for the calculation HAV/WBV Dose  results. The 
Exposure Time  values are within the range [00h01, 24h00]. 

 

 

Setting the standard for dose measurements 

The Standard position enables the user to set the standards for the 
measurements of the HAV/WBV Dosimeter . The available values of this 
position are U.K., Italy , Poland , France , Germany and User .  

Depending of settings in the position Standard  it is possible to view (U.K., 
Italy , Poland , French , Germany ) or edit (User ) limits for dose calculation. 
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View or edition of the limits for dose 
calculation 

The View Standard Limits position opens 
the window with the coefficients for the 
selected standard. 

 
<ENT>  

When the User  is selected in the Standard  
position then the Edit User Limits  position 
appears on the screen where the user can 
set up its own coefficients. 

 

<ENT>  

 

11.2. Setting parameters for channels – Channel  

The Channel x  positions enable one to set up or display parameters 
for the individual channel, like input type and filters for profiles.  

If Dosimeter  is active the first profile filter is set by default and it 
cannot be changed. When second profile is switched off the filter for second 
profile doesn’t appear as parameter in the list. 

 
 

When Dosimeter  function is active the filters for first profiles are predefined and depend on type of 
dosimeter measurements for the channels – WBV or HAV.  

If WBV measurements are performed in channels 1-3 or 4-6 the filters defined for channels are as follows: 

Channel 1 or 4: Wd, Channel 2 or 5: Wd, Channel 3 or 6: Wk. 

If HAV measurements are performed in channels 1-3 or 4-6 the filters defined for channels are as follows: 

Channel 1 or 4: Wh, Channel 2 or 5: Wh, Channel 3 or 6: Wh. 

If second profile is active during Dosimeter  measurements, the filter can be HP or one of from BL Wd , 
BL Wk  or BL Wh  depending on what filter was predefined for the first profile of the chosen channel, 
according to the rule described above. 

11.3. Dosimeter presentation mode  

The dosimeter presentation mode is 
always active when Dosimeter  is 
switched on. 

Fields description of the dosimeter 
view 

1. Channels used for dose calculation. 

1. Function name: Daily Exposure , 
AEQ, MAX(RMS), 
EAV Total Time , EAV Time Left , 
ELV Total Time , ELV Time Left . 

 

 

1

2

3 6

4

5
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2. Second field for dose results measurement. 

3. Elapsed time shows the current second of the measurement. The value presented there belongs to the 
range [1, Meas. Period ]. 

4. The value of measured function. 

5. The value of measured function in the second field. 

 

11.4. Calculation of hand-arm and whole-body daily results – Calculator  
 
The Calculator position is used to calculate 
the various parameters, which are 
dedicated to the dosimeter measurements. 
This position opens menu 
Vibr. Dose calculator , which based on 
selected files with partial results 
(Selected Files ) calculates HA and WB 
daily results. 

 
<ENT>  

 
The Selected Files  position is used to load 
data from the files with dosimeter results. It 
is possible to select up to 10 files. The 
name of the file is accepted and the file is 
loaded after pressing the <ENTER> push-
button. The name of this file appears in a 
list as it is presented below. 

 
<ENT>  

The message Invalid File Content  is 
displayed when the selected file does not 
include dosimeter data. The instrument 
waits for the reaction of the user until 
pressing any push-button except the 
<Shift> and <Alt> . After that, it returns to 
the Selected Files list. 
 

<ENT>  
 

<Al/4444>  
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<ENT>  
 

<ENT>  
 

<ENT>  
 

<ENT>  
 

<ENT>  
The Exp Time (Exposure Time) defines the 
period during that the measurement results 
are extrapolated. The required value can be 
set in the special window, which is opened 
by means of the <3333>, <4444> push-buttons, 
pressed together with the <Alt>  one. The 
Exposure Time can be set from 00h00m to 
24h00m . The user can set the Exposure 
Time for each file separately. <Al/4444>  
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<Al/4444>  
 

<ENT>  

 
 

<ENT>  
 

<ENT>  
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<ENT>  

 
 

<ENT>  
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C függelék.  MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

C1. A SV106 műszaki specifikációja

Konfigurációs rendszer

A műszer egyidejűleg hat csatornán végez méréseket egymástól független szűrő és időállandó mellett.
A SV106 műszer megfelel az ISO 8041:2005 és a ISO 5349 szabványok követelményeinek.
Így SV106 műszerrel kényelmesen végezhető mérés az ISO 2631-1,2&5 szabványnak megfelelően.

A teljes mérési összeállítás konfigurációja teljes testre ható (Whole-Body) rezgésmérés esetében:

• SV 106 rezgésmérő műszer,
• SV 38V rezgésérzékelő ülőpárna (bővebb leírás a C4 fejezetben),
• SV 39A/L rezgésérzékelő ülőpárna (opcionális, bővebb leírás a C4 fejezetben),

A teljes mérési összeállítás konfigurációja kéz-karra ható (Hand-Arm) rezgésmérés esetében:

• SV 106 rezgésmérő műszer,
• SV105 háromtengelyes rezgésérzékelő rögzítő feltéttel (bővebb leírás a C4 fejezetben),
• SV 50 háromtengelyes rezgésérzékelő (SV3023M2) rögzítő feltéttel (opcionális, bővebb leírás a C4

fejezetben),

A műszerhez tartozó tartozékok

SA 61 MicroSD memóriakártya 4GB,
SC 56 USB 1.1 kábel,
SC 118 integrált csatlakozó LEMO 5-tüskés dugó - LEMO 4-tüskés foglalataljzat,

Lehetséges tartozékok
USB csatlakozós hálózati tápegység

SV 38V Teljes testre ható rezgésérzékelő ülőpárna (Whole-Body),

SV 105 Feltét háromtengelyes kéz-kar rezgésérzékelővel (Hand-Arm)

SV 111 Rezgés kalibrátor (HVM 1 m/s2 @ 16 Hz, 10 m/s2 @ 80 Hz),
SA 47 Hord táska,

SA 54 USB csatlakozós hálózati tápegység SC 56 USB kábelhez (a kábel nem
tartozék),

SA 105 Kalibrációs feltét SV 105-höz
SA 146 Hord táska,
SA 50 Kéz-kar (Hand-Arm) mérési feltét, "ívelt formájú" (a SV 3023M2

rezgésérzékelőhöz)
SA 51 Kéz-kar (Hand-Arm) mérési feltét, "lapos formájú" (a SV 3023M2

rezgésérzékelőhöz)
SA 52 Kéz-kar (Hand-Arm) mérési feltét, "közvetlen" (a SV 3023M2

rezgésérzékelőhöz)
SC 14 LEMO 5 tüskés - LEMO 5 tüskés hosszabbító kábel (10 m)
SC 38 Háromtengelyes rezgésérzékelőt SV106-hoz csatlakoztató kábel (4 tüskés

Microtech - LEMO 4 tüskés (általában 2.7 m))
SV 39A\L Rezgésérzékelő ülőpárna (SV 3143M1 rezgésérzékelővel és SC 38 kábellel)
SV 3023M2 Kéz-kar (Hand-Arm) rezgésérzékelő

Figyelem: A rendszer megfelel az ISO 8041:2005 és ISO 5349 szabványoknak.
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A mért paraméterek
A rezgésmérő üzemmódban mért paraméterek az alábbiak: RMS, VDV, CRF, OVL, PEAK, P–P, MTVV,
MAX, VECTOR, A(8), ELV, EAV. Az említett paraméterek definícióját a D függelék tartalmazza.

Rezgésmérő felszerelés
A rezgésérzékelőt csatlakoztathatjuk az SV106 műszerrel a gyártó által gyártott megfelelő kábellel.

A rezgésérzékelőt különböző módon rögzíthetjük a lemezre:
• Lágy felületre, csavarmenetes lemez használatával,
• A gyártó által készített megfelelő feltét használatával.

Figyelem: A műszer és a rezgésérzékelő közötti hosszabbító kábel maximális hossza 10 m
lehet. Az ajánlott kábelhossz 2,7 m.

A gyorsulás lineáris üzemeltetési tartományai
A lineáris üzemeltetési tartomány > 10 dB  zajszinttől
Az 50 mV / ms-2 (SV38V ülőpárna rezgésérzékelő) nominális érzékenységű rezgésérzékelő
alkalmazása esetén:

C.1. táblázat: Lineáris üzemeltetési tartomány SV38V ülőpárna rezgésérzékelőnél (RMS értékek
szinuszoidális jelre)

Szűrő

típus SV38V
Nominális érzékenység 50mV/ms-2

(kalibrációs tényező = -14 dB)

-tól -ig
HP 94.0 dB (50 mm/s2)

151.0 dB
(35.5 m/s2)

153.8 dB peak
(49 m/s2 peak)

Wf 70.0 dB (3.16 mm/s2)
Wc, Wk, Wh, Wb Wd, Wm, Wg

BL – Wf 80.0 dB (10.0 mm/s2)

Wj 85.0 dB (17.8 mm/s2)
BL- Wb, BL- Wc, BL- Wm,

BL- Wj, BL- Wd,
BL- Wg, BL- Wk

90.0 dB (31.6 mm/s2)

C.2. táblázat: Lineáris üzemeltetési tartomány SV39A/L ülőpárna rezgésérzékelőnél (RMS értékek
szinuszoidális jelre)

Szűrő

típus SV39A/L
Nominális érzékenység 10mV/ms-2

(kalibrációs tényező = 0 dB)

-tól -ig
HP 94.0 dB (50 mm/s2) 161.0 dB

(112 m/s2)

164.0 dBpeak
(159 m/s2 peak)

Wc, Wk, Wh, Wb Wd, Wm, Wg 80.0 dB (10.0 mm/s2)

BL- Wb, BL- Wc, BL- Wm,
BL- Wj  Wj, BL- Wd,

BL- Wg, BL- Wk
90.0 dB (31.6 mm/s2)
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A 28 mV / ms-2 (SV105 rezgésérzékelő) nominális érzékenységű rezgésérzékelő alkalmazásával
végzett mérések értékei:

C.3. táblázat: Lineáris üzemeltetési tartomány SV105 rezgésérzékelőnél (RMS értékek szinuszoidális
jelre)

Szűrő

típus SV105
Nominális érzékenység 10mV/ms-2

(kalibrációs tényező = 0 dB)

-tól -ig

Wh 110 dB (320 mm/s2)

162.0 dB
(125 m/s2)

165.0 dBpeak
(177 m/s2 peak)

A 1 mV / ms-2 (3023M2 rezgésérzékelő) nominális érzékenységű rezgésérzékelő alkalmazásával
végzett mérések értékei:

C.4. táblázat: Lineáris üzemeltetési tartomány 3023M2 rezgésérzékelőnél (RMS értékek szinuszoidális
jelre)

Szűrő

tíípus 3023M2
Nominális érzékenység 1mV/ms-2

(kalibrációs tényező = +20.0 dB)

-tól -ig

Wh 110 dB (320 mm/s2)
181.0 dB

(1122 m/s2)

184.0 dBpeak
(1587 m/s2 peak)

BL-Wh 120.0 dB (1 m/s2)

A gyorsulási mérések frekvencia tartománya (+/- 10%) 0.02 Hz  2 kHz

A gyorsulási mérések mérési hibája: <  0.5 dB

A rezgésérzékelő elektromos helyettesítése
Az elektromos bemenet használata esetében a rezgésérzékelőt SV48/106 elektromos impedanciával kell
helyettesíteni.

Kalibrálás
Közvetlen: Külső rezgés kalibrátorral generált standard jel mérésével.
Közvetve: a rezgésérzékelő érzékenységének meghatározásával ( (a kalibrációs fejezet szerint).

Figyelem: A kalibráció menetének leírása a kézikönyv 4. fejezetében található.

Rezgésérzékelő bemenet
Csatlakozó 2 x LEMO 5 -tüskés: hatcsatornás IEPE típusú vagy

Közvetlen (Direct) és két csatornás töltet előerősítős
jelátalakítók esetén

Impedancia 130 k / 20 pF (általános)
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Rezgés átalakító tápárama IEPE típusú: 28 V / 1.5 mA jelenlegi forrás
Közvetlen (Direct) típusú: 5.15 V DC @ 20 mA
áramforrás, 150 mA rövid current limit

A mért feszültségi tartomány 5 VPeak (jelzés 174 dBPeak 0.0 kalibrációs tényező esetén)

Maximális feszültség bemenet
A SV106 mérőműszer az IEC 348 nemzetközi szabványnak megfelelően II. biztonsági osztályba tartozik.
A bemeneti feszültségnek 30 V Peak – Peak értéken belül kell lennie.

RMS detector
• Digitális “True RMS“ Peak detektálás esetén
• Felbontás 0.1 dB
• Átfogás 327.7 dB
• Crest Factor korlátlan 20 kHz sávon belüli jel esetén
• Súlyozó szűrő idő: 100 ms, 125 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s and 10 s

PEAK és P–P detektors:
Digitális 0.1 dB mintázási léptékkel

Túlcsordulási (Overload) detektor
A műszerbe túlcsordulási detektor van beépítve. A műszer csatornájában (az analóg szakaszban) és the
analóg / digitálsi átalakítón fellépő túlcsordulás mindkét esetben detektálódik. “Túlcsordulás" jelzés van
akkor, amikor a bemenő jel amplitúdója 0.5 dB-lel meghaladja a “Peak mérési tartományban”
meghatározott értéket.

Alulvezérlési (Underrange) detektor
A műszerbe alulvezérlési detektor van beépítve. “Alulvezérlés” akkor jelződik, amikor az kimenő RMS
detektoron fellépő minimum érték nem éri el a specifikált alsó üzemeltetési tartományt.

Analóg/Digitális átalakítás 6 x 16 bites felbontás (IEPE vagy Direct csatornákon)

Aluláteresztő (Anti-aliasing) szűrő

Beépített aluláteresztő szűrő. Műsdorendű analóg szűrő, aktív típusú, on-chip FIR digitális szűrővel
kombinálva az analóg-digitális konverterben, biztosítja a korrekt mérési jel mintázást.

Átviteli sáv(-1 dB) 2500 Hz,

Átviteli sáv(-3 dB) 2900 Hz,

Középáteresztő(Stop band) 5600 Hz,

Csillapítás aközépáteresztő szűrőn (stop band) > 70 dB.

Mintázási frekvencia 6 kHz (csak belső).

Referencia körülmények
• Frekvencia referencia 15.915 Hz vagy 79.580 Hz ,
• Hőmérséklet referencia +23°C,
• Relatív páratartalom referencia 50 %,

Bemelegedési idő 1 perc (0.1 dB pontosságnál).

A környezeti körülmények változását követően szükséges általános stabilizálódási időtartam: 1 perc.
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Figyelem: Amikor a műszert meleg és magas páratartalmú környezetből hűvösebb
környezetbe visszük, akkor a műszer belsejében kondenzációs folyamatok játszódhatnak le. Ilyen
esetben hosszabb stabilizálódási időre lehet szükség.

Digitális szűrőkl

Felüláteresztő szűrő
HP szűrő (lásd a C.2 fejezetben a szűrő karakterisztikát)

Súlyozó frekvencia szűrők
Mindegyik szűrő sáv korlátozó ( Band Limiting) szűrőt tartalmaz.
A sáv korlátozó szűrők csoportokban vagy egyenként fordulhatnak elő.

(lásd a C.2 fejezetben a szűrő karakterisztikát).
• Wk, BL-Wk 0.1 Hz to 400 Hz-től
• Wd, BL-Wd 0.1 Hz to 400 Hz-től
• Wc, BL-Wc 0.1 Hz to 400 Hz-től
• Wj, BL-Wj 0.1 Hz to 400 Hz-től
• Wm, BL-Wm 0.1 Hz to 400 Hz-től
• Wb, BL-Wb 0.1 Hz to 400 Hz-től
• Wg, BL-Wg 0.8 Hz to 100 Hz-től
• Wh, BL-Wh 0.8 Hz to 2000 Hz-től
• Wf, BL-Wf 0.02 Hz to 2 Hz-től

Zajszint szűrők

Általában a zajszint kombinálódik a rezgés jelátalakító és a SV106 frekvencia súlyozójának a válaszából::
C.5 táblázat: Az SV106 általános zajszintje a rezgésérzékelővel (mindegyik tengelyre)

Filter

típus SV39A\L
nominális érzékenység

10mV/ms-2

típus SV38V
nominális érzékenység

50mV/ms-2

típus SV105
nominális érzékenység

10mV/ms-2

típus 3023M2
nominális érzékenység

1mV/ms-2

Wk 1.8 mm/s2 65.0 dB 2.5 mm/s2 68.1 dB - - - -
BL-Wk 3.2 mm/s2 70.0 dB 7.9 mm/s2 77.9 dB - - - -
Wd 1.8 mm/s2 65.0 dB 2.7 mm/s2 68.6 dB - - - -
BL-Wd 3.2 mm/s2 70.0 dB 8.1 mm/s2 78.2 dB - - - -
Wc 2.0 mm/s2 66.0 dB 2.8 mm/s2 68.9 dB - - - -
BL-Wc 3.2 mm/s2 70.0 dB 11.7 mm/s2 81.4 dB - - - -
Wj 3.0 mm/s2 69.0 dB 4.4 mm/s2 72.8 dB - - - -
BL-Wj 3.3 mm/s2 70.4 dB 11.5 mm/s2 81.2 dB - - - -
Wm 1.6 mm/s2 64.0 dB 1.3 mm/s2 65.3 dB - - - -
BL-Wm 3.2 mm/s2 70.0 dB 7.9 mm/s2 77.9 dB - - - -
Wh 1.6 mm/s2 64.0 dB - - 25.1 mm/s2 88 dB 11.1 mm/s2 80.9 dB
BL-Wh 7.4 mm/s2 77.4 dB - - 89.1 mm/s2 99.0 dB 42.2 mm/s2 92.5 dB
Wg 1.3 mm/s2 62.5 dB 2.9 mm/s2 69.1 dB - - - -
BL-Wg 3.1 mm/s2 69.6 dB 6.5 mm/s2 76.3 dB - - - -
Wb 1.5 mm/s2 63.5 dB 2.0 mm/s2 66.1 dB - - - -
BL-Wb 3.1 mm/s2 69.8 dB 7.6 mm/s2 77.6 dB - - - -
Wf - - 1.5 mm/s2 63.2 dB - - - -
BL-Wf - - 2.4 mm/s2 67.8 dB - - - -
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Környezeti, elektrosztatikus és rádiófrekvencia kritériumok

Figyelem: Erős elektromágneses (pl. magasfeszültségű vezetékek körzetében) zavarás
esetén a mérési kondíciók az alsó mérési határoknál a mérőkábeleken fellépő külső térhatások
eredményeként drasztikusan torzulhatnak. Ilyen esetekben, a mérési kábelek árnyékolása javallott.
Érdemes figyelembe venni, hogy külső térhatások alulbecslése a helyszínen megfigyelhető a mért
jel spektrum torzulásán.

A páratartalom hatása < 0.5 dB (30% < RH < 90% és 40°C és 1000 Hz)

A rádiófrekvencia mező hatása (megfelel az ISO 8041:2005 követelményeinek)

A legnagyobb érzékenység érzékelhető (a legkisebb ellenállás) amikor a SV106 műszerben a HP szűrőt
választjuk és az RMS mérést végzünk.
A legnagyobb érzékenység érzékelhető amikor a SV106 műszer és a rezgésérzékelő kábele a mező
hosszában helyezkedik el és a kábel szolenoid tekercset alkot.

Elektrosztatikus kisülés hatása (megfelel az ISO 8041:2005 követelményeinek)

Az elektromos kisülés hatása az eredmények megjelenítésén lehetett megfigyelni. A műszer
üzemeltetése, a konfigurációban és az adattárolásban nem voltak megfigyelhetők változások.

Működési tartomány -10C-tól + 50C-ig

Tárolás és szállítás -20C-tól + 60C-ig

Hőmérsékleti hatás < 0.5 dB (-10°C-tól + 50°C-ig)

Rezgés hatása < 0.1 dB (2 kHz sávban mért műszer rezgés 1m/s2)

Akusztikai jel hatása.

A „ humán rezgés” esetében a rezgés jelátalakító és a SV106-os műszer kombinálásával mért zajszint
tipikus hatása a Wb, Wd, Wk és Wh súlyozott frekvencia válasz. A rezgésérzékelővel történő mérésnél
100 dB akusztikus szinuszoidális jelnek felel meg.

A SV38V jelátalakítónál ez ahatás marginális és elhanyagolható!

A SV105 jelátalakítónál ez ahatás marginális és elhanyagolható!

C.6 Táblázat A függőleges akusztikai jel hatása a 3023M2 rezgésérzékelő „z” tengelyére

szűrő Wb Wd
1 csatorna 2 csatorna 3 csatorna 1 csatorna 2 csatorna 3 csatorna

Az akusztikai jel tipikus hatása
[mm/s-2] 8,29 15,94 6,56 28,81 23,68 38,56

filter Wk Wh
1 csatorna 2 csatorna 3 csatorna 1 csatorna 2 csatorna 3 csatorna

Az akusztikai jel tipikus hatása
[mm/s-2] 2,38 2,38 2,38 1,28 1,18 0,65
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Effect of the acoustic signal on the SV 106 with 3023M2  accelerometer
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Az akusztikai jel hatása az SV106 műszeren 3023M2 rezgésérzékelővel

C.6 Táblázat A függőleges akusztikai jel hatása a SV39A/L ( 3143M1) rezgésérzékelő „z” tengelyére

Filter
Wb Wd Wk

1
csatorna

2
csatorna

3
csatorna

1
csatorna

2
csatorna

3
csatorna

1
csatorna

2
csatorna

3
csatorna

Az akusztikai jel tipikus
hatása [mm/s-2] 0,80 2,10 2,19 1,17 2,11 2,51 0,95 1,41 1,71

Az akusztikai jel hatása az SV106 műszeren 3143M1 rezgésérzékelővel
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C2. Az alkalmazott digitális szűrők frekvencia karakterisztikája

A HP szűrőt a 0,2 Hz – 2 kHz frekvencia tartományban végzett (rezgés jel) gyorsulás mérésénél
alkalmazzuk.

A  HP digitális szűrő karakterisztikája rezgésmérésnél történő alkalmazásnál
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A SV 106 műszerben az ISO 8041:2005 szabványnak megfelelő különböző szűrők vannak (Wk,
BL-Wk, Wd, BL-Wd, Wc, BL-Wc, Wj, BL-Wj, Wm, BL-Wm, Wh, BL-Wh, Wg, BL-Wg, Wb, BL-Wb, Wf,
és BL-Wf).

A Wk szűrőt a humán testre a „z” tengelyen és függőleges irányban ható rezgés jel hatásának
értékelésénél alkalmazzuk. Ez megfelel az ISO 2631-1-97 és ISO 8041:2005 szabványoknak.

A BL-Wk és Wk digitális szűrő karakterisztikája rezgésmérésnél történő alkalmazásnál

A Wd szűrőt a humán testre a „x” és „y” tengelyen és vízszintes irányban ható rezgés jel hatásának
értékelésénél alkalmazzuk. Ez megfelel az ISO 2631-1-97 és ISO 8041:2005 szabványoknak.

A BL-Wd és Wd digitális szűrő karakterisztikája rezgésmérésnél történő alkalmazásnál
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A Wc szűrőt az ülőpárnával végzett  humán testre ható rezgés jel hatásának értékelésénél
alkalmazzuk. Ez megfelel az ISO 2631-1-97 és ISO 8041:2005 szabványoknak.

A BL-Wc és Wc digitális szűrő karakterisztikája rezgésmérésnél történő alkalmazásnál

A Wj szűrőt a fekvő személy feje alatt ható rezgés jel hatásának értékelésénél alkalmazzuk. Ez
megfelel az ISO 2631-1-97 és ISO 8041:2005 szabványoknak.

A BL-Wj és Wj digitális szűrő karakterisztikája rezgésmérésnél történő alkalmazásnál
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A Wm szűrőt a humán testre ható rezgés jel hatásának értékelésénél alkalmazzuk. Ez megfelel az
ISO 2631-1-97 és ISO 8041:2005 szabványoknak.

A BL-Wm és Wm digitális szűrő karakterisztikája rezgésmérésnél történő alkalmazásnál

A Wh szűrőt a humán testre ható rezgés jel hatásának értékelésénél alkalmazzuk. Ez megfelel az
ISO 2631-1-97 és ISO 8041:2005 szabványoknak.

A BL-Wh és Wh digitális szűrő karakterisztikája rezgésmérésnél történő alkalmazásnál
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A Wg szűrőt a humán testre ható rezgés jel hatásának értékelésénél alkalmazzuk. Ez megfelel a
BS 6841: szabványnak.

A BL-Wg és Wg digitális szűrő karakterisztikája rezgésmérésnél történő alkalmazásnál

A Wb szűrőt a humán testre ható rezgés jel hatásának értékelésénél alkalmazzuk. Ez megfelel az
ISO 8041:2005 szabványnak

A BL-Wb és Wb digitális szűrő karakterisztikája rezgésmérésnél történő alkalmazásnál
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A Wf szűrőt a humán testre ható rezgés jel hatásának értékelésénél alkalmazzuk. Ez megfelel az
ISO 8041:2005 szabványnak

A BL-Wf és Wf digitális szűrő karakterisztikája rezgésmérésnél történő alkalmazásnál
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C3. A SV106 egyéb specifikációi

Bemeneti jel
A bemeneten mért jel (rezgés jeladó formájában):

2 x LEMO 5-tüskés: hatcsatornás IEPE típusú vagy Közvetlen (Direct) és két csatornás töltet előerősítős
jelátalakítók esetén.

LEMO 5-tüskés csatlakozó (külső nézet)

C.8 táblázat A LEMO 5-tüskés (ENG.0B.305.CYM ) csatlakozó kimenő tüskéi

A tüske száma ENG.0B.305.CYM

1 az 1 vagy 4 csatorna bemenete
2 az 2 vagy 5 csatorna bemenete
3 az 3 vagy 6 csatorna bemenete
4 Bemeneti erő mérése,, 1-3 vagy 4-6 csatornák
5 +5.15V tápfeszültség

burkolat Jel földelés / táp földelés, 1-3 vagy 4-6 csatornák

Kijelző
Színes OLED 2.4”, 320 x 240 pixeles, szuper kontraszt 10000 : 1

Figyelem: A gyártó meghatározza a színes kijelző hibáját. The manufacturer of the
color displays specify defective display. Ebben az esetben hibás a kijelző, ha a sötét pontok
száma több mint 4.
A sötét pontok meghatározása: a kijelző modulon állandó méretű sötét pontok jelennek a tiszta piros,
zöld, kék képek alatt.

Memória
16 MB tartós flash memória és 256 kB-os RAM memória.
FLASH-disk memória a mérési adatfájlok tárolására - 4GB MicroSD Card

Billentyűzet

Kilenc nyomógombos – részletes leírást lássd a kézikönyvben

Tápegység

A műszer belső cserélhető akkumulátorokkal működtethető.
A SV 106 üzemeltethető 4 x AA típusú tölthető akkumulátorral vagy száraz alkáli elemmel.
Tipikus üzemidő a AA NIMH 2.5 Ah tölthető akkumulátorokra egy SV 38V rezgésérzékelővel kb. 12 óra,
második SV 38V csatlakoztatásnál az üzemidő kb. 5 %-kel csökken.
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Figyelem: 0C körüli hőmérsékletnél az üzemidő csökken (az akkumulátoroktól
függően !

Figyelem: A MicroSD memória kártya alkalmazása a folyamatos időtartomány felvétel
esetében növelni fogja az áramfogyasztást.
Ilyen esetben az akkumulátor üzemideje kb. 8 órára csökken!

A műszer szintén üzemeltethető külső mini USB porton keresztül 4.5 V - 5 V-os egyenárammal.

A feszültség ingadozás nem haladhatja meg a  5%.
Külső táp követelmények 5 V-nál:

- 150 mA egyenáram rezgésérzékelő nélkül,
- 155 mA egyenáram egy SV38V  rezgésérzékelővel,
- 180 mA egyenáram egy IEPE 3-csatornás  rezgésérzékelővel,
- 185 mA egyenáram egy IEPE 3-csatornás rezgésérzékelővel és egy SV38V-vel.

USB interfész
A SV 106 USB interfésze lehetővé teszi a műszer távvezérlését és adatátvitelt 12 MHz-es órajel
sebességgel.

Az USB interfész működhet, mint a műszer külső tápforrása.

Mini USB csatlakozó (külső nézet)

C.9 táblázat. Az USB-Device csatlakozó kimenő tüskéi

A tüske száma USB

1 Vbus

2 D-

3 D+

4 ID

5 GND

burkolat földelés
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I/O – Felhasználói programozható Analóg kimenetek, Digitális bemenet / Kimeneti csatlakozó

3.5 mm Mini Stereo Jack típus (a kábel csatlakozó és műszer aljzat látható)

C. 10 táblázat. A 3.5 mm Mini Stereo Jack kimenő tüskéi

A tüske száma Funkció
1 Analóg kimenet

2 Digitális ki-/bemenet
alváz (3) földelés

*a műszer beállításától függően

A felhasználó beállíthaja a MENU / INSTRUMENT / EXTENDED I/O ablakban az egyik üzemmódot (
MODES), melyek a műszernél a következők lehetnek: ANALOG, DIGITAL IN, DIGITAL OUT

1. ANALOG , ebben az üzemmódban az analóg jel a műszer I/O csatlakozóján keresztül töltődik be, a
felhasználó az alábbi opciókból választhat:

1.1 Analog – amikor ez az opció kerül kiválasztásra, akkor a kiválasztott csatornán mért jel az I/O
csatlakozó [1] terminálján (tüskéjén) töltődik be. A kimenő feszültség, a frekvencia tartomány és
a kimeneti impedancia a következő:
a) Output Voltage: Kimenő feszültség

A kimenő feszültség egyenlő 1.0 VRMS (± 5 %) 170 dB-es mérési tartományú műszer jelnél, ,
amikor a kalibrációs tényező beállítása 0.0 dB.

b) Frequency Band – Frekvencia tartomány (-3 dB): 0.02 Hz ÷ 4 kHz.
c) Output Impedance / Kimeneti impedancia: 51 Ω / 5%

2. DIGITAL IN, DIGITÁLIS BEMENET amikor a KÜLSŐ KIOLDÁSI (EXT. TRIGGER) funkció aktív,
feltéve, ha a műszerben lehetséges ez. Abban az esetben, ha a felhasználó a KIOLDÁST/TRIGGER
választotta FORRÁS/SOURCE: EXT. IO beállításnál (elérési út:
MENU / MEASUREMENT / TRIGGER / MEASURE TRIGGER). A kildás külső jele a következőképpen
van meghatározva:
2.1. A kioldási feszültség küszöbszint beállítása +1 V
2.2. A kioldási feszültség lejtése (slope) (elérési út: MENU / MEASUREMENT / TRIGGER /

MEASURE TRIGGER / TRIGGER:) a felhasználó a LEJTÉS+/SLOPE+ pozíciót állítja be
(alapértelmezett emelkedés) vagy LEJTÉS-/SLOPE– (esés, kiegészítés)

2.3. A kildási impulzus minimális időtartama: 10 μsec.
2.4. 100 μsec. az előző mérést követően, a következő kioldás előtt szükséges kioldási idő
2.5. A javasolt kioldási feszültség nem haladhatja meg a  ± 5 V-ot
2.6. A DIGITÁLIS BEMENET /DIGITAL IN üzemmódban a bemeneti impedancia kb. 10 kΩ / 100 pF,

ESD típusú biztonság
2.7. Amikor a műszer kikapcsolt DIGITÁLIS BEMENET/ DIGITAL IN üzemmódban van, az [1] tüskén

az impulzus feszültsége képes lesz bekapcsolni a műszert, azonban ebben az esetben a kioldási
impulzushoz 100 msec minimális időtartam szükséges, a lejtés (slope) emelkedő feszültsége
mellett
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3. DIGITÁLIS KIMENET/DIGITAL OUT – ebben az üzemmódban két különböző funkció lehetséges:
3.1. FUNKCIÓ: KIOLDÁSI IMPULZUS/ TRIG. PULSE, amikor ezt a funkciót választjuk, akkor az [1]

terminal van beállítva kimenetre, amelynek segítéségével egy másik műszer kioldható ( egy vagy
több műszer van párhuzamosan összekapcsolva a kioldási bemenetekre, a kimeneti kioldási
specifikáció az alábbiaknak felel meg:
a) kioldási impulzus minden mérés előtt van gerjesztve
b) kimeneti feszültség tartomány 0 V vagy 3 V-tól
c) kioldási lejtés/slope: emelkedő
d) kimeneti impedancia: 51 Ω
e) az impulzus időtartama kb.. 30 μsec.

3.2. FUNKCIÓ: RIASZTÁSI IMPULZUS/ALARM PULSE, amikor ezt a funkciót választjuk az [1]
terminal van beállítva kimenetre, amely megváltoztatja a kimeneti szintet, ha az aktuális mérési
eredmény meghaladja a felhasználó által programozható küszöbszintet. Ez a funkció lehetővé
teszi egy külső ellenőrző eszköznek riasztóként vagy hasonló módon történő használatát
a) ennek a kimenetnek az elektromos specifikációja a következő: feszültség tartomány 0 V-tól

3 V-ig, kimeneti impedancia 51 Ω
b) a kimenet termeli a feszültség szintet (nem impulzusos)
c) AKTÍV SZINT/ACTIVE LEVEL beállítás választható a felhasználó által a menüben, mint

ALACSONY/LOW vagy MAGAS/HIGH. Ha a MAGAS/HIGH van kiválasztva, a helyettes
kimenet 0 V-tól 3 V-ig  amíg a mérési eredmény nagyobb, mint a küszöbérték

d) FORRÁS/SOURCE beállítás kiválasztásakor a mérési eredmény forrását össze kell
hasonlítani a küszöbértékkel. Egy választható a három eredmény forrásból RMS(1), VEC13
vagy VEC46

e) SZINT/LEVEL lehetővé teszi a küszöbérték beállítását

Valós idejű óra
A pontosság jobb, mint 1 perc/hónap.

Tömeg az elemekkel 390 g (rezgésérzékelő nélkül).

Méretek 140x83x33 mm (rezgésérzékelő nélkül).

Elektromágneses megfelelőség (EMC)
A fent leírt termék megfelel az alábbi EMC szabványoknak:
1. Az EMC kibocsátási előírásoknak:

Az EN ISO8041: 2005 (7.5, 12.20.7 fejezetek) szerint, a CISPR 22: 2003 Clause 10 és CISPR 16-
1-1 teszt módszerek alkalmazásával, ,

2. Az  EMC immunitási specifikáció:
az  EN ISO8041: 2005 (7.4, 7.6, 12.20.6, 12.20.8 fejezet) szerint, a IEC 61000-4-2:2001,
IEC 61000-4-3:2002 és IEC 61000-4-8 szerinti teszt módszerek alkalmazásával.

Figyelem: Az EMC kompabilitás csak az SVANTEK által gyártott eredeti tartozékokkal
garantálható!

Biztonság
A fent leírt termék megfelel az alábbi szabványoknak:
EN 61010-1:2001 and IEC 61010-1:2001

Az EU irányelveknek való megfelelőség
CE jelzés azt jelöli, hogy megfelel a EMC Irányelvnek 89/336/EEC és az Alacsony feszültség
irányelvnek 2006/95/EC.

Környezeti tényezők
• Üzemelési hőmérséklettartomány -10°C ÷ +50°C
• Tárolási hőmérséklettartomány -20°C ÷ +50°C
• Páratartalom magasabb, mint 90% RH (nem kondenzált)
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C4. A jelátalakítók specifikációja

Egész testre ható ülőpárna (Whole-Body “Seat”) rezgésérzékelő SV 38V specifikációja:
Teljesítmény:

Tengelyek száma 3
Érzékenység (± 5 %) 50 mV/(m/s2) at 15.915 Hz, HP1
Mérési tartomány 0.01 ms-2 RMS ÷ 50 ms-2 PEAK
Frekvencia válasz (tervezési útmutató szerint, ± 3 dB) 0.01 Hz ÷ 100 Hz
Frekvencia válasz (gyíári teszt szerint, ± 3 dB) 4 Hz ÷ 125 Hz
Rezonancia frekvencia 5 kHz (MEMS jelátalakító)
Elektromos zaj < 25 μV RMS, Wd súlyozás

< 60 μV RMS, Wk súlyozás
< 230 μV RMS, HP1 súlyozás

Elektromos:
Tápáram < 5,0 mA
Tápfeszültség 5,2 V ÷ 16 V
Előfeszültség 2,5 V ± 0.05 V
Kimeneti impedancia 51 Ohms
Töltési / lemerülési időállandó (beüzemelési idő) 30 sec.
TEDS memória telepítve (tápáram tüske)

Környezeti tényezők:
Maximális rezgés 980 m/s2 túlélési sokk
Hőmérsékleti együttható <+0.012 dB/°C
Hőmérséklet -10°C-tól +50°C-ig
Páratartalom magasabb, mint 90 % RH, nem kondenzált

Fizikai:
Érzékelő elem MEMS
Kábel integrált 1.4 méter hosszú
Csatlakozó LEMO 5-tüskés dugó (SV 106 kompatibilis)
Méretek 236 mm átmérő; vastagság 3.6 mm-től 12 mm-ig
Tömeg 550 gramm (kábellel és gumipárnával)

Tartozékok:
SA 38 (opcionális) Kalibrációs feltét

Egész testre ható ülőpárna (Whole-Body “Seat”) rezgésérzékelő SV 39A/L specifikációja:
(Az SV 106 műszer a SV 39A/L az IEPE üzemmódú bemeneti csatornákkal használható; SC 118

integrált csatlakozó szükséges)

Fizikai:
Tömeg 16 gramm
Méret, L X W X H .208 x .208 x .86 cm
Szerelési rendelkezés, menet lyuk 4mm x 0.7
Csatlakozó, radiálisan szerelt 4-tüske
Anyag, tokozat & csatlakozó TITÁNIUM

Teljesítmény:
Tengelyek száma 3
Érzékenység, ± 5% 100.0 mV/g
Tartomány F.S. ± 5 VOLT a kimeneten ± 500 g’s
Frekvencia tartomány, ± 5% 0.5 to 3000 Hz
Rezonancia frekvencia, NOM. 25 kHz
Egyenértékű elektromos zajszint .0007 g’s RMS
Linearitás ± 1% % F.S.
Keresztirányú érzékenység, MAX. 5 %
Szűrési érzékenység .012 g’s/μσ @ 250 μσ
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Környezet:
Maximális rezgés/sokk 600/1500 ± g’s/g’s PEAK
Hőmérséklet tartomány, működési -50°C-tól +85°C-ig
Hőmérséklet tartomány, túlélési, -38 oC-tól +107 oC-ig
Zárás, (hegesztett, üveg-fém csatlakozó) Hermetikus
Hőérzékenységi együttható .03 %/oF

Elektromos:
Tápáram tartomány 2 - 20 mA
Megengedett feszültségi tartomány +18 - +30 V
Kimeneti impedancia. 100 Ohms
Előfeszültségi tartomány +11 - +13 VDC
Lemerülési időállandó tartománya 0.8 - 1.2 Sec
A rezgésérzékelő felfelé irányuló kimeneti jel polaritása Pozitív
Elektromos szigetelés, ha a földelés a csatlakozó felületén 10 Mohm, min.

SV105 - Kéz-Kar (Hand-Arm) háromtengelyes rezgésérzékelő specifikációja:

Teljesítmény:
Tengelyek száma 3
Érzékenység (± 5 %) 10 mV/(m/s2) 79..915 Hz-nél,
Mérési tartomány 0.01 ms-2 RMS ÷ 50 ms-2 PEAK
Frekvencia átvitel 0.1 Hz ÷ 2000 Hz
Rezonancia frekvencia 5 kHz (MEMS jelátalakító)
Elektromos zaj < 316 μV RMS, HP súlyozás

Elektromos:
Tápáram < 5 mA ÷  per channel
Tápfeszültség 5.2 V ÷ 16 V
Előfeszültség 2.5 V +/- 0.2 V
Kimeneti impedancia 51 Ohms
Töltési / Lemerülési időállandó (beüzemelési idő) 30 sec.
TEDS memória telepítve (tápáram tüske)

Környzeti tényezők:
Maximális rezgés 100 000 m/s2 túlélési sokk MEMS szenzorral
Hőmérsékleti együttható <+0.012 dB/°C
Hőmérséklet -10°C - +50°C

Páratartalom magasabb, mint 90 % RH, nem kondenzált

Tartozék:
SA 105 (opcionális) kalibrációs feltét
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Kéz-kar (Hand-Arm) háromtengelyes rezgésérzékelő 3023M2 (SV 50 rezgésérzékelő) specifikációja:
Az SV 106 műszer a 3023M2 rezgésérzékelővel az IEPE üzemmódú bemeneti csatornákkal használható;
SC 118 integrált csatlakozó szükséges)

Fizikai:
Tömeg 4 gramm
Méret (magasság x szélesség x vastagság) 1,25  x .91 x .91 cm
Rögzítés 10-32 rögzítő lyuk a tokozatban
Csatlakozó 4-tüske
Anyag Tokozat/csatlakozó: titánium ötvözet

Teljesítmény:
Érzékenység,-10 +15% 1mV / ms-2

Tartomány F.S. (minden tengely) +/- 500 g
Frekvencia átvitel -5 / +15%

tengely 1 & 2 1.5 - 5000 Hz
tengely 3 1.5 - 10000 Hz

Természetes frekvencia elem NOM. 40 kHz
Egyenértékű elektromos zaj 0.0095 g rms
Linearitás 1 %F.S.
Keresztirányú érzékenység MAX, 5 %
Jel polaritás A tokozaton nyilak a pozitív mozgás irányába

Környzet:
Maximális rezgés +/- 600 gpk
Maximális sokk 5000 gpk
Hőmérséklet tartomány -60 - +320 °F
Zárás hermetikus
Hőmérséklet érzékenységi együttható 0.03 %/°F

Elektromos:
Tápáram tartomány, (minden tengelyre) 2- 20 mA
Megengedett tápfeszültség tartomány +18 - +30 VDC
Kimeneti impedancia, TYP 100 OHMS
Kimeneti előfeszültség, NOM. +10 VDC
Lemerülési időállandó, NOM. 0.3 SEC
Földelés tokozaton


