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1. BEVEZETÉS 
 
 

A SVAN 958A digitális, négycsatornás 1. pontossági osztályú zajszintmérő (IEC 61672-1:2002 szerint) és 
rezgésmérő (ISO 8041:2005 szerint)  0.5 Hz - 20 kHz-es jel analizátor. Ez egy ideális megoldás “Humán 
rezgés” (az ISO 2631-1, 2 & 5 és ISO 5349-1 & 2 szabványoknak megfelelően) és zajmérésre 
munkaegészségügyi és munkavédelmi feladatoknál. Ezzel a műszerrel lehetségesek a háromtengelyes 
Teljes test és a háromtengelyes kéz-kar rezgésmérések minden szükséges súlyozó szűrővel, átalakítóval 
és adapterrel (VM). 
A négy csatornából mindegyik szimultán működhet egymástól független bemeneti konfigurációval (átalakító 
típus), szűrővel és RMS érzékelő idő állandóval (pl. egyidejű háromtengelyes teljes test rezgésmérés és 
zajdózis mérés). 
A négy csatorna lehetővé teszi a párhuzamos méréseket egymástól független meghatározású szűrőkkel és 
RMS érzékelő időállandóval minden csatornánál. Továbbá, zajmérés esetén (SM), minden csatorna 
szimultán három profilban számítja az eredményeket. Minden csatorna (és profil zajmérésnél) a mért jel 
többdimenziós analízisét biztosítja (úgymint  LEQ, LMax, LMin, LPeak, SPL, SEL zajmérés esetén vagy 
RMS, PEAK, PEAK–PEAK (P–P), VDV, MTVV rezgésmérés esetén). Fejlett időtörténés naplózás, tartós 32 
MB-os belső memóriába, lehetővé téve nagyon erős mérési képességet. A külső USB pendrive ezt a 
lehetőséget korlátlanuk kibővíti. Az eredmények könnyen letölthetők bármilyen számítógépre szabványos 
USB interfészt (vagy opcionálisan RS222 és IrDA) és SvanPC szoftvert használva. 
A digitális jelprocesszor számítási teljesítményének köszönhetően a SVAN 958A műszer képes, mérő 
üzemmóddal egyidejűleg valós idejű frekvencia analízist végezni. 
- valós idejű 1/1 vagy 1/3 oktávsávos analízis statisztikaszámítással együtt 
- FFT analízis átviteli függvénnyel. 
Az utózengési idő, a zajdózis mérés és a forgássebesség mérése opcionálisan lehetséges a SVAN 958A 
műszerrel. 
Időtartomány jel felvétele külső USB pendrive-ra szintén lehetséges kivételes lehetőségként. 
A gyors USB 1.1 interfész (12 MHz) valós idejű kapcsolatot teremt a számítógép "front-end" alkalmazáshoz 
a SVAN 958A műszerrel. A mérési eredmények letölthetők számítógépre, minden említett interfészen 
keresztül. 
A műszer áram ellátását négy db AA alkali vagy újratölthető akkumulátor biztosítja (azaz NiMH – külön töltő 
szükséges). A műszer áram ellátása szintén lehetséges külső DC áramforrásról vagy USB interfészről. A 
robosztus és könnyed kialakítás növeli az új generációs hang és rezgés mérőeszköz különleges 
tulajdonságait. 
A teljes test (Whole-Body) rezgésmérés az SV38 ülőpárna rezgésérzékelőnek köszönhetően nagyon 
könnyen végezhető az ülőpárnát a padlóra helyezve vagy a hátsóülésre rögzítve. 
A háromtengelyes rezgésérzékelőt tartalmazó SV 50 készlet lehetővé teszi a kéz-kar rezgésméréseket  
függetlenül attól. hogy milyen típusú eszközt használunk.  
Továbbá a nagyon magas rezgés impulzusok mérése a speciális SA55 adapterrel, nagy lendületet ad, alul 
áteresztő mechanikai szűrő védi a gyorsulás érzékelőt a DC hatásától. A szorítóerő mérése is lehetséges 
lesz az erre kifejlesztett SV105 „integrált feltéttel (fejlesztés alatt). 

 
1.1. SVAN 958A mint zajszintmérő & analizátor 
 1. pontossági osztályú zajmérés (SPL,  LEQ,  SEL,  Lden,  Ltm3, Ltm5 és statisztika), IEC 61672:2002 

szabványnak megfelelően, 10 Hz ÷ 20 kHz frekvencia tartományban (SV 22 mikrofonnal).  
 Mérési átfogási tartomány: 17 dBA RMS ÷ 140 dBA Peak 
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 Belső zajszint: kevesebb, mint 17 dBA RMS 

 Bármely csatornában három profilos egyidejű mérés az IMPULSE, FAST és SLOW detektorok egymástól 
független beállításával szabványos A, C, LIN és G szűrőkkel  

 Valós digitális RMS érzékelő csúcsérték (Peak) érzékeléssel, felbontás  0.1 dB, Időállandó:  SLOW, 
FAST, IMPULSE 

 valós idejű 1/1 és 1/3 oktávsávos analízis (opcionális) - 15 középfrekvencia szűrővel 1 Hz és 16 kHz 
között, 1. pontossági osztály - IEC 1260 és 45 középfrekvencia szűrővel 0.8 Hz és 20 kH között, 1. 
pontossági osztály - IEC 1260 

 valós idejű FFT analízis 22.4 kHz sávban 1920 vonalas Hanning, Rectangle, Kaiser-Bessel vagy Flat 
Top ablak (opcionális) 

 1/3 oktávsávos utózengési idő analízis (RT 60) (opcionális) 

 Cross Spectrum – Átviteli függvény funkció (opcionális) 

 Hang intenzitás funkció (opcionális) 

 Hangfelvétel funkció (opcionális) 
 

1.2. SVAN 958A mint rezgésmérő  & analizátor 
 

 1. pontossági osztályú rezgésmérés ISO 2631-1, 2 & 5 és  ISO 5349-1 & 2 szabványoknak megfelelően 
(ISO 8041:2005) 0.5 Hz÷3 kHz (SV 39A/L gyorsulásérzékelővel) vagy 2 Hz÷ 10 kHz (SV 3023 M2 
gyorsulásérzékelővel) frekvencia tartományban 

 Átfogási tartomány: 0.003 ms-2 RMS ÷ 500 ms-2 Peak (100 mV/g érzékenységű gyorsulásérzékelővel) 

 Egyidejű négycsatornás RMS, VDV, MTVV or MAX, PEAK, P–P mérés egymástól független szűrőkkel 
és időállandó detektorokkal 

 Valós digitális  RMS  &  RMQ  érzékelő csúcsérték (Peak)  érzékelővel,  felbontás  0.1 dB,  Időállandó 
100 ms-tól 10 s-ig 

 Wd, Wk, Wc, Wj, Wm, Wb, Wg  (ISO 2631), Wh (ISO 5439), HP1, HP3, HP10, Vel1, Vel3, Vel10, VelMF, 
Dil1, Dil3, Dil10, KB súlyozó szűrők 

 Valós idejű 1/1 és 1/3 oktávsávos analízis (opcionális) - 15 középfrekvencia szűrővel 1 Hz és 16 kHz 
között, 1. pontossági osztály - IEC 1260 és 45 középfrekvencia szűrővel 0.8 Hz és 20 kH között, 1. 
pontossági osztály - IEC 1260 

• valós idejű FFT analízis 22.4 kHz sávban 1920 vonalas Hanning, Rectangle, Kaiser-Bessel vagy Flat Top ablak 
(opcionális) 

 Forgás sebesség (RPM) mérés párhuzamos rezgésméréssel (1 ÷ 99999) (opcionális) 

 Hang felvétel funkció (opcionális) 

 Talaj rezgés funkció (opcionális) 

 Átviteli függvény funkció (opcionális). 
 

1.3.  SVAN 958A általános jellemzői 
 
 Belső naplózási funkció többmint két hetes 1 mp-es  PEAK / MAX / MIN / RMS eredmény tárolása 

zajszintmérő esetében(S)  és PEAK / P–P / MAX (vagy MTVV) / RMS / VDV eredmény tárolása 
rezgésmérő esetében(VM) (32 MB tartós memória, opcionális USB memória) 

 USB 1.1 Client, USB Host, RS 232 (opcionális, SV 55 szükséges) és IrDA (opcionális) interfész 
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 Áramellátás 4 db AA hagyományos elem (üzemidő >10 óra) vagy 4 db AA tölthető elem (pl. NiMH - 
üzemidő > 16 óra), SA 17A külső elemtartó készlet (üzemidő > 14 óra), külső egyenáramú forrás (6 V ÷ 
15 V) vagy USB interfész (500 mA) 

 Zajdózismérő funkció (opcionális)  

 Programozható integrálási idő (24 óráig) 

 Idő tartomány jel felvétel USB memória tárolóra (opcionális) 

 Hordozható robosztus felépítmény 

 Könnyű tömeg (csak 510 gramm elemekkel) 
 

1.4. Gyári tartozékok 
 

 SC 16 - USB 1.1 kábel 

 SC 61 – integrált csatlakozó (TNC - BNC) 

 4 db AA hagyományos (alkáli) elem 

 SvanPC++ - adatletöltő és megtekintő program Windows 2000/XP/Vista/Win 8 operációs rendszerekhez 
 

1.5. Választható tartozékok 
 

 SV MK255  - Microtech Gefell polarizált kondenzátor mikrofon készlet 1/2' (acél mikrofon), 50 mV/Pa 

 SV 12L - mikrofon előerősítő 

 SA 08 - mikrofon előerősítő hosszabbító (libanyak) 

 SC 26 - mikrofon előerősítő hosszabbító kábel 

 SV 25 - (2. pontossági osztály), dózismérő, ½” kerámia mikrofon beépített előerősítővel 

 SV 207_SO – Épületrezgés mérő készlet (SV 84 kültéri gyorsulásérzékelő, speciális szintező rendszerű, 
rögzítő adapterrel, kábel nélkül) 

 SV 38 - Teljes test ülőpárnás gyorsulásérzékelő SVAN958A műszerhez 

 SV 3023M2 - IEPE típusú DYTRAN gyorsulás érzékelő DYTRAN y 10 mV / g (10 mV / g) nominális 
érzékenységgel; SC 38 kábel szükséges 

 SV 111 - HVM rezgés kalibrátor 

 SC 50Z - szivargyújtós külső tápcsatlakozó 

 SC 27 - TNC (csatlakozó) - TNC (csatlakozó) rugós kábel 

 SC 38 - 4-tüskés Microtech - LEMO 4-tüskés kábel (2.7m) (SV 3023M2, SV 3233A, SV 3143M1) 

 SC 39P - LEMO 4-tüskés (dugó) - 3 * BNC aljzat, kábel 

 SC 49 - LEMO 4-tüskés (dugó)  - 3 * TNC aljzat, kábel (0.7 m) 

 SC 282 - csatlakozó kábel SV 207B hermetikus dobozú gyorsulásérzékelőhöz és SVAN 958A-hoz (5 m) 

 SV 48 - feszültség konverter IEPE (ICP)  

 SV 50 - Kéz-kar rezgésmérő készlet (SV 3023M2 gyorsulásérzékelő, 10 mV/g érzékenység) 

 SV 55 - RS 232 interfész 
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 SV 60 - zajmérő készlet (SV MK255 mikrofon, SV 12L előerősítő SA 08 “libanyak” és SA 22 

szélvédő szivacs) 

 SA 17A - külső elemtartó csomag 

 SA 15 - hálózati táp 

 SA 22 - szélvédő szivacs 

 SA 277 - kültéri mikrofonvédő készlet 

 SA 270D - páramentesítő SA271, SA277, SA279 kültéri mikrofonvédő készlethez 

 SA 47- hord táska (vízálló szövet) 

 SA 48 - hord táska (víz- és ütésálló) 

 SA 50 - kéz-kar mérő feltét, ívelt (SV 3023M2 gyorsulásérzékelőhöz) 

 SA 51 - kéz-kar mérő feltét, lapos (SV 3023M2 gyorsulásérzékelőhöz) 

 SA 52 - kéz-kar mérő feltét, közvetlen (SV 3023M2 gyorsulásérzékelőhöz) 

 SA 154 - Kalibrációs feltét SV 84 gyorsulásérzékelőhöz 

 SvanPC+ for Windows 98/2000/XP 
 
 
 

 
SVAN 958A az SV 207B műszer épület rezgésmérő készlettel  
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2. A MŰSZER KÉZI VEZÉRLÉSE 
 
 

A műszer vezérlése interaktív módon történik. A felhasználó a műszer vezérlését a Menü (Menu) 
parancssorból történő megfelelő pozíció kiválasztásával végzi. Ez a megoldás a műszer működéséhez 
feltétlen szükséges nyomógombok számát kilencre csökkenti. 

 
 

2.1 A homloklap vezérlő nyomógombjai 
 
 

 A műszer homloklapján az alábbi nyomógombok 
találhatók: 

 <ENTER>, (<Menu>), [<Save>], 
 <ESC>, (<Cal.>), [<S/P>], 
 <Shift>, [Markers] 
 <Alt>, [Markers] 
 <>, 
 <>, 
 <>, 
 <>, 
 <Start/Stop>. 

A zárójelben lévő feliratok (...) a nyomógomb másodlagos funkcióját jelölik, mely az adott nyomógomb és a 
<Shift> nyomógomb egyidejű (vagy egymás utáni) megnyomásával aktivizálódik. Az első két nyomógomb 
szögletes zárójelben [...] lévő neve jelöli a harmadik nyomógomb funkciót, amely <Alt> nyomógomb 
együttes lenyomása után (vagy egymás utáni) érhető el 

<Shift> A másodlagos nyomógombok (piros feliratú nyomógombok) a <Shift> nyomógomb egyidejű 
lenyomásával használhatók. Ez a nyomógomb két féle módon használható: 

 mint a számító gép klaviatúra Shift nyomógombja (pl. fájlnév beírásakor); ekkor a 
<Shift> és a másik nyomógombot együttesen kell lenyomva tartani (két ujjas művelet); 

 mint "másodlagos funkció" (2nd Fun) nyomógomb; ekkor le kell nyomni és a másik 
funkciógomb megnyomása előtt, ki kell oldani (a “2nd Fun” kezelési módot lásd a 
következő Figyelemben) egy ujjas művelet). 

A felhasználó a <Shift> és <Alt> nyomógombok egyidejű lenyomásával aktivizálhatja a 
grafikon Markereket a mérés ideje alatt. 

<Alt> A felhasználó ennek a nyomógombnak a [<Save>] ésd [<Pause>] nyomógombok egyidejű 
megnyomásával érheti el a harmadik billentyű funkciót. A harmadik funkció esetében a 
felhasználónak a második nyomógomb egyidejű lenyomásakor lenyomva kell tartania az 
<Alt> nyomógombot.. 

Figyelem: A <Shift> és <Start/Stop> nyomógombok egyidejű megnyomásával lehetséges a 
műszer ki vagy bekapcsolása 

 
<Start/Stop>  Ezzel a nyomógombbal lehetséges a mérési folyamat elindítása, ha a műszer nem mér, vagy 

leállítani, ha a műszer mér. Lehetséges ennek a nyomógomb üzemmódnak olyan beállítása, 
hogy a mérés indítása és leállítása a <Shift> nyomógomb egyidejű megnyomásával 
történjék 

Figyelem:  A <Start/Stop> nyomógomb üzemmód megváltoztatása a Műszer (Instrument) 
parancssor Bilentyűzet beállítások (Keyboard Settings) ablakban lehetséges. 
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<ENTER>  Ezzel a nyomógombbal lehetséges a Menü parancssorban kiválasztott 

pozíció megjelenítése a kijelzőn vagy a választott beállítás elfogadása. A 
nyomógomb néhány további funkciója a kézi könyv későbbi fejezeteiben 
kerül bemutatásra. 

(<Menu>)  Ezzel a nyomógombbal (a <Shift> nyomógomb egyidejű nyomásával) tud 
a felhasználó belépni az alábbi hat alparancssorba: Funkciók (Function), 
Mérés (Measurement), Kijelző (Display), Fájl (File), Műszer (Instrument), 
Kisegítő beállítások (Aux. Setup) és Jelentés (Report). Minden felsorolt 
alparancssor további alparancssorokat, elemeket és adat ablakokat 
tartalmaznak. Ezeknek a fő alparancssoroknak a részletes leírását a 
kezelési útmutató további fejezetei tartalmazzák. A <Menu> nyomógomb 
kétszeri megnyomásával beléphetünk a History listába, amely további 
nyolc alparancssort tartalmaz. A műszerkezelést gyakran felgyorsíthatja, 
azzal, hogy gyors hozzáférést biztosít felhasználónak az egyszerű 
navigáció leggyakrabban használt alparancssorban. 

[<Save>] Ezzel a nyomógombbal (az <Alt> nyomógomb egyidejű nyomásával) tudja 
a felhasználó lementeni a mérési eredményeket a műszer belső 
memóriájába vagy SD-memória kártyára vagy USB Pendrive-ra. 

<ESC> Ezzel a nyomógombbal lehetséges parancssorok, alparancssorok és 
ablakok bezárása. A használata ellentétes működésű, mint az <ENTER> 
nyomógombbé. Amikor az ablakot az <ESC> nyomógomb használatával 
zárjuk be, akkor az alkalmazott változások figyelmen kívül hagyódnak. 

([Cal.]) Ezzel a nyomógombbal (a <Shift> nyomógomb egyidejű nyomásával) lehet 
megnyitni a Kalibrálás (Calibration) alparancssort. 

[<Pause>]  Ezzel a nyomógombbal lehetséges a mérési folyamat időleges 
szüneteltetése vagy megszakítása A <Pause> egymást követő 
megnyomása törli a mérés utolsó másodpercének eredményeit. Ezen a 
módon a mérés utolsó 15 másodperce törölhető. 

<>, <> Ezek a nyomógombok lehetővé teszik a felhasználó számára: 
 egy aktív pozícióban egy paraméter értékének kiválasztását (pl. Lin, A 

vagy C szűrő, Integrálási időszak: 1s, 2s, 3s, … stb.) 
  a Spektrum (Spectrum), a Naplózás (Logger) és Statisztika 

(Statistics) üzemmódban a kurzor irányítását az eredmények 
megjelenítése során; 

 szövegszerkesztő üzemmódban a karakter pozíciójának kiválasztását a Fájl 
név (File Name ) menüben; 

 a több oszlopos paraméter listában az oszlop kiválasztását,  
 eredmény megjelenítési üzemmódban az aktív mező tartalmának 

megváltoztatását (csatorna, profileredmény funkció neve stb.); 
 a 2 és 3 marker aktivizálását, 
 lenyomva tartva a paraméterek, számérték váltás sebességének gyorsítását. 

 A nyomógomboknak a <Shift> nyomógombbal történő egyidejű 
(vagy egymást követő) megnyomása lehetővé teszi a felhasználónak, hogy: 

 növelje a parameter szám érték váltásának sebességét pl. Indítás 
késleltetési periódus (Start Delay period): 1mp-től 10 mp-ig … stb.)- 
elérési út: Menu / Input / Measurement Setup / Start Delay); 

 A kurzort elmozdítsa az elsőről az utolsó pozícióra vagy visszatérjen a 
grafikus megjelenítési módra. 

[<>, <>] A <>, <> nyomógomboknak az <Alt> nyomógombbal történő egyidejű 
(vagy egymást követő) megnyomása lehetővé teszi a felhasználónak, hogy: 

 a statisztikai osztály változtatását (az L betű után megjelenő szám) az 
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eredmény megjelenítés egy csatornás vagy több-csatornás 
üzemmódjában; 

 a több oszlopos paraméter listában a paraméter értékének megváltoztatását; 
 Karakter beszúrása vagy törlése a szövegszerkesztő üzemmódban. 

<>, <>      A <>, <> nyomógombok lehetővé teszik a felhasználó számára: 
 sorok kiválasztását a listából, 
 a megfelelő karakter kiválasztását a listából szövegszerkesztő üzemmódban; 
 a valós idejű óra beállítását (RTC); 
 az 1 és 4 markerek ki/bekapcsolását. 

(<>, <>)   A <>, <> nyomógomboknak a <Shift> nyomógombbal történő egyidejű (vagy egymást 
követő) megnyomása lehetővé teszi a felhasználónak, hogy: 

 A kijelzőn minden grafikus megjelenítésben az Y- és X-tengely közötti összefüggés 
változtatását; 

 a kurzort elmozdítását az elsőről az utolsó pozícióra vagy a visszatérést a menu 
parancslistába; 

 az aktuális dátum beállítási képernyőn a hónap váltását. 

[<>, <>] A <>, <> nyomógomboknak <Alt> nyomógombbal történő egyidejű (vagy egymást követő) 
megnyomása lehetővé teszi a felhasználónak, hogy: 

 az eredmény megjelenítési mód váltását; 
 az aktuális dátum beállítási képernyőn az év váltását 

[Markers] A Markerek (Markers) lehetővé teszik a felhasználónak speciális események megjelölését, 
amelyek a mérés ideje alatt előfordulhatnak (úgymint repülőgép áthaladás, kutyaugatás, 
vonat elhaladás stb.). A markerek aktivizálásához be kell kapcsolni a Naplózást (Logger) 
(elérési út: <Menu> / Measurement / General Settings / Logging / Logger Setup) és 
aktivizálni egy vagy több naplózási eredményt (PEAK, MAX, MIN, LEQ zajmérésnél vagy 
PEAK, P–P, MAX, RMS rezgésmérés) a profilban (elérési út: <Menu>  /  Input  / Logger 
Setup / Channel x). 

A marker üzemmódba lépéshez, a felhasználónak a mérés ideje alatt 
egyidejűleg meg kell nyomni a <Shift> és <Alt> nyomógombokat. Ekkor a 
négy lehetséges marker megjelenik a kijelzőn. A felhasználónak az adott 
marker kiválasztásához meg kell nyomni az adott nyomógombot: 1. számú 
markerhez <> nyomógombot (2. számúhoz - <>,  3. számúhoz <> és 
a 4. számúhoz - <>). 
A marker jelző automatikusan bezáródik és a választott marker aktiválódik 
(a <Shift> + <Alt> nyomógombok újbóli megnyomása után az aktív 
marker száma megvilágítódik). A marker kikapcsolásához felhasználó 
aktiválja a marker jelzőt és a kikapcsoláshoz nyomja meg azt a 
nyomógombot, amely a markert jelöli. Egyidejűleg maximum négy markert 
lehet bekapcsolni. 
A markerek aktuális állapota jelződik a naplózási fájlban (vö. részletekért B 
függelék) és megjeleníthető az az erre szolgáló megjelenítő szoftverrel. 

 
 
 
 

Például a markernak az időtörténés 
grafikonban való megjelenítésekor (a 
grafikonnak a markerekkel való 
megjelenítésére használjuk a 
SvanPC++ adat kezelő szoftvert. 

 
<Shift> / <Alt> 

 

 
 

<> 

 

 

Leq 
 Marker 1 

Marker 2 
Marker 3 

 Marker 4 
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2.2 A műszer ki- és bemeneti csatlakozási pontjai 

 
 A műszer felülnézeti képe  

A műszer mérési bemeneteki a műszer fedőlapján 
helyezkednek el: az 1–3 csatorna 4-tüskés 
ENB.0B.304 típusú Lemo csatlakozó, a 4. 
csatorna -  TNC  csatlakozó, a 
gyorsulásérzékelőkhöz vagy mikrofon 
előerősítőhöz mindegyik IEPE tápforrással. 
 
Az SV 12L mikrofon előerősítő közvetlenül csatlakozik a TNC konnektorhoz menetes 
csatlakozóval (4. csatorna) de ajánlott az előerősítő hosszabbító kábellel történő használata (pl. 
SC 26) vagy SA 08 „ libanyakkal”. A gyorsulás érzékelőnek a 4. csatornához (Channel 4) való 
csatlakoztatásához azonos típusú csatlakozót kell használni. Az SC 27 rugós kábel ajánlott 
ebben az esetben. Az SV 12L mikrofon előerősítőnek az 1–3. csatornához történő 
csatlakoztatása esetén a felhasználó használja az SC 49 kábelt (4-tüskés LEMO dugó 3 x 
TNC aljzathoz, 0.7 méter hosszú). A SC 49 vagy SC 39P (4-tüskés LEMO dugó 3 x BNC 
aljzathoz, 0.7 méter hosszú) kábelek használhatók egycsatornás gyorsulás érzékelők 
csatlakoztatásához az 1–3. csatornához. A háromtengelyes gyorsulás érzékelő könnyen 
csatlakoztatható az 1–3. csatornához az SC 38 kábel segítségével (4-tüskés Microtech 4-
tüskés LEMO-hoz, 2.7 méter hosszú). Ez ajánlott a SV 25 kábeles beépített előerősítős 
dózismérő mikrofon csatlakoztatásához a 4. csatornához. 

Az érzékelőknek a konnektorhoz való csatlakoztatásának teljes leírását a C. függelék tartalmazza. 
 Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a TNC csatlakozó csavarással rögzíthető a 
konnektorhoz, de a LEMO csatlakozót csak Nyomással/húzással.  

 
A műszer alulnézeti képe 

Az alsó borításon négy aljzat helyezkedik el jobbról 
balra az alábbiak szerint: K ü l s ő  t á p  ( Ext. Pow.) 
USB bement (USB Host), SB Device és I/O. 
 
 
 
 

Az USB 1.1 Client interfész (az USB Device aljzat) egy 12 MHz-es órajellel működő soros 
interfész. Ennek a sebességnek köszönhetően, ez az interfész széleskörűen alkalmazható 
minden számítógéphez. A műszer szabványos 4-tüskés aljzatának részletes leírása a C 
függelékben található. 

Az USB Host 1.1 interfész használható külső adattároló csatlakoztatásához, amely lehetővé 
teszi, hogy a készülék végtelen mérési eredmény sorozatot regisztráljon. 

A műszer alsó borításán elhelyezkedő külső táp (Ext. Pow.) aljzat, egy Marushin MJ-14 
kompatibilis aljzat, a szabványos Φ 5.5 / 2.1 mm dugóhoz való (a fenti ábrán a jobb oldali). A 
felhasználó csatlakoztathat külső tápot (110 V / 230 V) megfelelő egyenáramú szinttel. A 
műszer tölthető külső egyenáramú forrással (6 V / 500 mA DC ÷ 15 V / 250 mA DC). Az 
aktuális fogyasztás függ a tápforrás feszültségétől. 

A kiegészítő be/kimeneti aljzat, úgynevezett I/O, egy 1-tüskés ERN.00.250 típusú LEMO 
csatlakozó (a fenti ábrán a baloldali). Ennek az aljzatnak a funkciója a menüből választható ki 
(elérési út: <Menu> / Setup / EXT. I/O Setup / Mode). Az aljzat használható, mint: 

 analóg kimenet analóg/digitális átalakító bemeneti jelével (korrekciót megelőzően); Ez a jel 
rögzíthető mágneses felvevővel, vagy megfigyelhető oszcilloszkópon (az ANALOG beállítás) 

 külső megszakítású digitális bemenet (a DIGITAL IN beállítás) 
 külső kioldású digitális kimenet (a DIGITAL OUT beállítás) 
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 Figyelem: Bármilyen külső eszköz csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a műszert (pl. nyomtató vagy 
számítógép). 

 

  
 
 

A SVAN 958A műszer előlapja A SVAN 958A műszer hátlapja 
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3. A MŰSZER BEÜZEMELÉSE 
 
 
A készülék mérésre való használatához a felhasználónak csak csatlakoztatni kell a megfelelő átalakítót és az 
<Alt> és <Start/Stop> nyomógombokkal bekapcsolnia. 

3.1. A műszer vezérlésének alapjai 
 
A műszer kilenc nyomógombos klaviatúrával vezérelhető. A nyomógombok használatával lehetséges a 
funkciók közötti választás vagy az elérhető paraméterek értékeinek váltása. A funkciók parancssoros vagy 
alparancssoros rendszerben jelenítődnek meg.  

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

Fő menü (Main menu) 

A fő menü hét parancssor fejlécet tartalmaz , amelyek további 
alparancssorokat és pozíciókat (elemeket) tartalmaznak A fő menü a <Menu> 
nyomógomb megnyomása után nyílik meg. Ez a parancssor az alábbi 
alparancssorokat tartalmazza: Funkció (Function), Bemenet (Input), Kijelző 
(Display), Fájl (File), Beállítás (Setup), Kisegítő beállítások 
(Auxiliary Setup) és Jelentés (Report). 

 
Legutóbbi elemek listája (Recent Items list) 

A <Menu> nyomógomb kétszeri megnyomásával megnyílik History lista, a 
nemrégiben használt menü elemek listája. Ezzel lehetséges a felhasználó 
által leggyakrabban használt elemek listájának gyors elérése, az egész 
elérési út megtétele nélkül. 

 
 
 Pozíciók kiválasztása 

A menü parancssor kívánt pozíciójának 
kiválasztása a <> vagy <> 
nyomógombokkal történik 

 
 
 
 
A kiválasztott pozícióba lépés 

A menü parancssor kívánt pozíciójának 
kiválasztása után, a belépéshez a 
felhasználónak meg kell nyomnia az 
<ENTER> nyomógombot. Ezt a műveletet 
követően a kijelzőn új alparancssor, opció lista, 
paraméter lista vagy információs ablak jelenik 
meg 

 
 

<> 

. <EN> 
 Paraméterek listája 
A paraméter lista tartalmazza azokat a paramétereket, melyeket a felhasználó 
kiválaszthat a rendelkezésre álló tartományból. Az <ENTER> nyomógomb 
megnyomásával az alábbi alparancssorok állnak a felhasználó 
rendelkezésére. 

 A listából a kívánt pozíció a <> vagy <> nyomógombok megnyomásával  
érhető el. 
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 a kiválasztott pozíció értékének változtatása a <> vagy <> nyomógombokkal történik (vagy a  <Shift> 
együttes megnyomásával). 

Ha a paraméter szám érték a felhasználó a <> vagy <> nyomógombok 1 mp-nél hosszabb 
lenyomásával (vagy a <Shift> együttes megnyomásával) felgyorsíthatja a kiválasztást. Ebben az esetben a 
paraméter automatikusan elkezd változni, amíg a felhasználó nyomja a nyomógombot. 
A felhasználó nagyobb léptékkel változtathatja a szám paraméter értéket (általában 10, 20 a<> vagy <> 
nyomógombok és a <Shift> együttes megnyomásával. 

Opciók listája 
Az opció lista, különböző választási lehetőségeket tartalmaz, melyek közül 
egy választható. Az opció kiválasztását a következőképpen végezzük. A <> 
vagy <> nyomógombok használatával válasszuk ki a kívánt pozíciót, jelölje 
meg a <> nyomógombbal majd nyomjuk meg az <ENTER>. Ez az opció 
aktívvá vált és a lista bezáródik. Amikor a felhasználó ismét belép a listába, 
akkor az utoljára kiválasztott opció lesz megjelölve. 

Minden esetben a felhasználó az <ENTER> nyomógombbal megerősíti a 
kiválasztott pozíciót és a bezáródik a megnyitott alparancssor. 
Az alparancssor az <ESC> nyomógomb megnyomása után a változás  
elfogadása nélkül bezárul. 

 
 Információs ablak (Unit label) 

Néhány ablak tájékoztatja a felhasználót a műszer állapotáról, a 
rendelkezésre álló memóriáról, a nem létező fájlokról vagy naplókról, a 
szabványoknak megfelelő mértékegységekről stb. A lista léptetéséhez 
használja a <> vagy <> nyomógombot. Az ablak bezárásához nyomja 
meg az <ESC> nyomógombot 

 

 
 
 

Szövegszerkesztő ablak 

Szintén vannak olyan ablakok, amelyekben a felhasználó valamilyen szöveget 
szerkeszthet (azaz fájlnév). Ez az ablak segély információkat nyújt, ahhoz 
hogy hogyan kell a szöveget szerkeszteni. Az inverzen megvilágított karakter 
szerkeszthető.  
 A szerkesztett szövegben a karakter pozíciójának kiválasztása a <>, 

<> nyomógombokkal történik 

 A lehetséges ASCII karaktereket a <> vagy <> nyomógomb 
használatával változtathatjuk. Az ezt követő számoknak, aláhúzásnak, 
nagybetűnek és térköznek a kijelzőn inverz megvilágítású megjelenése 
után nyomja meg a fent említett nyomógombokat 

 A szerkesztett szövegbe pozíció szúrható be vagy törölhető a <>, <> 
és az <Alt> nyomógombok egyidejű megnyomásával 

 

 
< > 
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Inaktív paraméterek 

Ha néhány funkció vagy paraméter nem áll 
rendelkezésre, a menüben hozzátartozó 
pozícióban vagy parancslistában lévő 
paraméter szintén inaktív lesz (szürke 
színezetű).. Például zajmérés üzemmódban a 
Band paraméter az aktív és váltható (Full -> 
Audio). <> 

De a rezgésmérés üzemmódban csak egy 
sáv érték választható (Full) és ez a 
pozíció nem változtatható és az inaktív. 

 
 
 

3.2. A műszer tápáram ellátása 
A SVAN 958A áram ellátása az alábbi forrásokkal biztosítható:: 

 External DC • külső egyenáramú forrás, SA 15 – 6 V DC ÷1 5 V DC (1.5 W) 

 SA 17A külső elemtartó doboz– üzemidő > 24 h (opcionális) 

 Négy db AA szabvány méretű belső elem. Alkáli típusú, új teljesen töltött elemek esetén az üzemidő 
több mint 12 h (6.0 V / 1.6 Ah). A hagyományos alkáli elemek helyett használható négy db AA 
újratölthető elemet (külön külső töltő szükséges azok töltéséhez). Ebben az esetben legjobb a NiMH 
típusú, az üzemidő növelhető 16 h fölé (4.8 V / 2.6 Ah) 

 USB interfész – 500 mA HUB 

Az Áramforrás (Power Supply) parancssor (elérési út: Menu / Display / Power Supply) eltérően néz ki, az 
aktuális áramforrástól függően. 

 

   
A Műszer (Instrument) parancssorban az Áramforrás (Power Supply) parancssoron a felhasználó 
információt láthat az aktuális áramforrásról.  

Amikor a műszer belső akkumulátorokkal üzemel, az “Akkumulátor” (“Battery”) ikon jelenik meg a kijelző 
felső sorában. Amikor az elemek feszültsége túl alacsony a megbízható méréshez, az ikon villog és a 
műszer 2 mp-en belül befejezi a mérést, 5 mp múlva az Alacsony feszültség (Low power) jelenik meg a 
kijelzőn és a műszer magától kikapcsol. 

Az akkumulátorok cseréjéhez a felhasználónak ki kell kapcsolni a műszert, lecsavarozni és levenni a 
műszer alsó fekete fedőlapját, kivenni az akkumulátortartó hüvelyeket, kicserélni az akkumulátorokat 
figyelve azok megfelelő polaritására és visszaszerelni a műszer alját. Teljesen töltött négyakkumulátoros 
készlet több mint 12 órás folyamatos műszerüzemeltetést biztosít (kikapcsolt háttérvilágítással). Az 
üzemidő 20 %-kal csökken bekapcsolt háttérvilágítással. Az elem állapota ellenőrizhető az Áramforrás 
(Power Supply) funkcióval. Ez folyamatosan jelződik a kijelző felső sorában lévő Elem (“Battery”) ikonnal. 

Amikor USB interfésszel csatlakozik (USB Device aljzat kábellel csatlakozik a számítógéphez vagy az USB 
tápforráshoz), a kijelző felső sorában “Computer” ikon látható és az (Áramforrás) Power Supply 
parancslistában az USB Power: 0.00V üzenet jelenik meg. 
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Az SA 15 külső áramforrás átalakító (110 V / 230 V) is használható a műszerhez, de ez nem tartozéka a 
készlethez. Külső tápforráshoz ez az átalakító csatlakoztatható a műszer alján elhelyezkedő Tápforrás 
(Power) csatlakozóhoz. Ekkor a műszer külső tápforrásról üzemel és az előlap jobb alsó sarkában piros 
dióda világít és az Áramforrás (Power Supply) parancssorban az EXTERNAL POWER üzenet látható 
(elérési út: Menu / Display / Power Supply). 

Figyelem: Abban az esetben, ha az “Akkumulátor” (“Battery”) ikon piros, erősen ajánlott a külső 
töltőhöz vagy USB interfészhez csatlakozás a műszer megbízható működése érdekében. ha nem 
lehetséges a külső tápforráshoz csatlakozás, akkor a műszer rövid időn belül magától 
kikapcsolódik! 

3.3. A műszer gyári beállítása 
A műszer bekapcsolása 

Az áramellátás bekapcsolása az <Alt> és <Start/Stop> nyomógombok 
egyidejű megnyomásával történik. A műszer a bekapcsolást követően 
önellenőrzésbe kezd (a gyártó és a műszer neve jelenik meg) és belép a 
gyárilag beállított üzemmódba (általában a kikapcsoláskor használt 
üzemmódba). 

Az  <ESC>  megnyomásával átléphetjük a bemelegedési időt és egyből a 
mérés kezdéshez léphetünk, amennyiben ez szükséges.   

Mérés indítása 

A mérés indítása a <Start/Stop> 
nyomógomb megnyomásával történik. A 
mérési eredmények különböző mérés 
megjelenítési módban jelenítődnek meg. két 
csatornás megjelenítési mód mindig 
lehetséges a műszer legtöbb funkciójában 
(Functions). <Start> 

Megjelenítési mód 

A mérési eredmények megjeleníthetők 
Négyes nézet (4 –View), Statisztika 
(Statistics) és Naplózás (Logger) 
üzemmódban. A felhasználó a <>,<> 
nyomógombok és az <Alt>.egyidejű 
megnyomásával bekapcsolhatja a kívánt 
megjelenítési módot. <Alt/> 

A valós idejű óra (analóg óra) és a mérési idő (homokóra) a kijelző jobb felső sarkában jelenítődnek meg. A 
mérési idő percekben és másodpercekben jelenítődik meg 1 mp-től 59 perc 59 mp-ig. Ez az időkorlát után 
óra és perc látható (pl. 00:59). 

Figyelem: A valós idejű óra mindig látszódik a kijelzőn minden mérési módban. 
 
 

Gyári mérési beállítások: 

A csatornák gyári beállításai a következők: 
1. csatorna – Rezgés üzemmód; 316 m/s2 átfogás; HP1 súlyozó szűrő, 1.0 s RMS detektor;  
2. csatorna - Rezgés üzemmód; 316 m/s2 átfogás; HP1 súlyozó szűrő, 1.0 s RMS detektor; 
3. csatorna - Rezgés üzemmód; 316 m/s2 átfogás; HP1 súlyozó szűrő, 1.0 s RMS detektor; 
4. csatorna – Zaj üzemmód; 130 dB átfogás; nincs  Microphone Correction;  Profile 1:  A súlyozó szűrő 

FAST RMS detektor; Profile 2: C súlyozó szűrő, FAST RMS detektor; Profile 3: LIN súlyozó 
szűrő, FAST RMS detektor. 

A felhasználó megváltoztathatja a fenti beállításokat a Channel x parancssorban (elérési út: Menu / Input 
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Channels Setup / Channel x). A műszer megjegyez minden módosítást a következő használat idejéig. 
Visszatérés a gyári beállításokhoz a Kisegítő beállítások (Auxiliary Setup) parancssor Gyári beállítások 
(Factory Settings) pozícióban lehetséges. 

3.4.  A kijelző ikonjainak leírása 
A műszer állapotának leírása 

További információt a műszer állapotáról a kijelző felső sorában 
látható ikonok nyújtanak.  

A mérési funkciók típusai és a mérési üzemmódok (LM, 1/1, 1/3 
stb.) valamint a valós idejű óra (RTC) ikonjai ugyanabban a 
sorban jelenítődnek meg.. 

 
 

 Az ikonok jelentése a következők: 
 

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

A “csatlakozó” ikon akkor jelenítődik meg, 
amikor külső tápforrás van csatlakoztatva. 

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

A “belső memória” ikon akkor jelenik meg, 
amikor a belső memória van kijelölve a 
fájlmentéshez 

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

A “Shift” ikon akkor jelenik meg, amikor a 
<Shift> nyomógomb be van nyomva. 

Az “antenna” ikon akkor jelenik meg, 
amikor a vezeték nélküli adatátvitel aktív 
(GPRS vagy Modbus aktív). 

Az “RS232” ikon akkor jelenítődik meg, 
amikor az RS232 port aktív. 

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

A “görbe” ikon akkor jelenik meg, amikor az 
aktuális mérési eredmény a műszer naplózási 
fájlába tárolódik le. 

A “felfelé nyíl” ikon akkor jelenik meg, 
amikor túlcsordulás jelenik meg. 

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

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

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

Az “interfész” ikon akkor jelenik meg, 
amikor USB lemez van kijelölve 
fájlmentésre. USB lemez csatlakoztatva és 
aktív.. 

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

A “hangjegy” ikon akkor jelenik meg, 
amikor hang vagy esemény felvétel 
történik.. 

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

A “Trigger Gradien“ ikon akkor jelenik 
meg, amikor az a „Gradient”-re van 
beállítva. 

A “Kioldás RTC“ ikon akkor jelenik meg, 
amikor a kioldási kondíciók a Valós idejű 
órában vannak beállítva „RTC” 



SVAN 958A Felhasználói kézikönyv 20 

20 

 

 

 
 

 
Figyelem: A SVAN 958A “Elem” ikon megjelenik, ha belső elemet használunk (4 db AA elem). 
Amikor a műszer külső tápforrásról üzemel, akkor nem jelenítődik meg az “Elem” ikon a kijelzőn. 

Zajmérés esetén a jel által kiváltott határértékek különböző ikonokkal van jelezve: 
 
 

INDIKÁTOR 105 dB átfogás 130 dB átfogás 
 

 
114.5 dB  37.5 dB 

 

 
 

< 24.0 dB A < 44.0 dB A 

< 24.0 dB C < 46.0 dB C 

< 30.0 dB < 46.0 dB 

Rezgésmérés esetén a jel által kiváltott határértékek különböző ikonokkal van jelezve (az értékek decibelben 
számítódnak feltételezve, hogy a referencia jel egyenlő 1 µm/s2): 

 
INDIKÁTOR VLM, 1/1 oktávsáv, 1/3 oktávsáv vagy FFT ANALÍZIS 

17.8 m/s2 átfogás  

145 dB átfogás 

316 m/s2 átfogás 

170 dB átfogás 
 

 
53.1 m/s2 

154.5 dB 

750 m/s2 

177.5 dB 
 
 

Figyelem: A SVAN 958A-nál az “Elem” ikon jelenik meg, ha az eszköz belső elemről üzemel (4 
AA elem). Amikor a mérő külső tápforrásról üzemel az “Elem” ikon nem jelenik meg a kijelzőn. 

3.5. A műszer memóriájának szervezése 
 

Minden lehetséges mérési eredmény gyűjthető a műszer belső FLASH típusú memóriájába (32 MB) vagy 
külső USB memóriakártyára. 

A műszer belső memóriája két részre osztódik. Az első rész az eredmények és beállítások mentésére 
szolgál és mérete egyenlő 16 121 360 bittel. A második rész a naplózási (logger) fájlok mentésére szolgál és 
mérete egyenlő 15 728 156 bittel. Az eredmény fájl mentésére a felhasználó az alábbi lehetőségekből 
választhat: Mentés/ Automatikus név (Save / Auto Name) (elérési út: <Menu> / File / Save) vagy az 
<ENTER> és <Alt> együttes megnyomásával), Mentés/ Fájl név (Save / File Name) (elérési út: Menu / File / 
Save) vagy az <ENTER> és <Alt> együttes megnyomásával), Automatikus mentés (Auto Save) (elérési út: 
<Menu> / File / Save Options ) vagy Közvetlen mentés (Direct Save) (elérési út: <Menu> / File / Save 
Options ). A beállítási fájlok mentéséhez a felhasználó választhat a File parancssor Beállítás mentés ( Save 
Setup opcióból. A naplózási fájlok (logger files) automatikusan képződnek (a Mentés (Save) használata 
nem szükséges). A műszer memória szervezésének sémáját az alábbiakban adjuk meg.  

az “óra” ikon jelenik meg, amikor az 
időzítő be van kapcsolva (On). Ez aktív, 
amikor a műszer a mérés elkezdésére vár. 
Amikor a mérés elkezdődik, akkor bezárul 
és az ikon zöld színűre válik és villogni 
kezd. 

Az “elem” ikon akkor jelenik meg, amikor a 
műszer belső elemről üzemel. Az ikon jelzi az 
elem állapotát (három, kettő, egy vagy nulla 
függőleges oszlop van az ikonban). Amikor az 
elemek feszültsége túl alacsony, az ikon piros 
színű. 
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A műszer különböző fájl típusokat támogat: fő eredmények,  naplózási eredmények, hang  és műszer 
beállítások. A műszer fájl rendszeréről további részletek leírása a Fájl (File) menü fejezetben.  

Figyelem: A műszer naplózási memóriája független az eredmény és beállítások memóriától. A 
rendelkezésre álló memória kapacitása egyenlő 32 MB-tal  és az a naplózási  (15 728 156 bit), az 
eredmény és beállítások között oszlik meg (16 121 360 bit). 

Figyelem: A Naplózási (logger) fájlok automatikusan képződnek a Mentés (Save)   
használata nem szükséges). 

 
A File menü a memória tartalmának 
ellenőrzésére és az alábbi mentési 
műveletekre szolgál: mentés, betöltés, törlés, 
új katalógus létrehozása és töredezés 
mentesítés stb. 

 
 
 

A Mentés (Save) parancssor Eszköz 
(Device) pozíciója (elérési út: <Menu> / File 
/ Save) mutatja a műszer aktuálisan aktív 
memóriájának típusát.   

Amikor USB memória van csatlakoztatva a 
műszerhez, az adattárolás a műszer belső 
memóriájába nem lehetséges.   

<ENT> 

 <=> 
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Az USB memória kártya bekapcsolása az USB Host Setup parancssor 
USB Disk opcióban lehetséges (elérési út: <Menu> / Setup / USB Host Setup). 

 
 
 
 
 
 

Figyelem: Amikor USB lemez van csatlakoztatva az USB Host bemenethez, a műszer belső 
memóriája kikapcsolódik. Minden funkció fájl és távvezérlési parancs az USB lemezre irányítódik 
át. A belső memória az USB lemeznek a műszerről történő leválasztása után aktivizálódik 
Figyelem: Az USB lemeznek az adatátvitel közben történő eltávolítása z USB lemezre mentett 
adatok elvesztését okozhatja, ugyanúgy a belső memóriában is. 

 
A belső memóriára történő eredmény adat tárolásnak két opciója van: Az egyik a <Save> nyomgomb 
megnyomása a mérés leállítása után. A második új fájl név létrehozása a Mentés (Save) parancslistában. 

A Mentés (<Save>) nyomógomb megnyitása 
után megnyílik a Mentés (Save) parancssor 
és a felhasználó nevet adhat a mérési fájlnak 
vagy az automatikus fájlnév generáló opció.   

 
 
 

Az <S/P> nyomógomboknak a mérés alatti 
megnyomása a mérés szüneteltetését 
eredményezi. A mérés folytatásához nyomja 
meg az <ENTER> nyomógombot. 

<Save> 

 
 

<S/P> 

A beállítási fájl az <S/P> nyomógombbal menthető vagy a Beállítás kezelő (Setup Manager) parancssor 
alkalmazásával.. 
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4.  A MŰSZER FUNKCIÓI – Funkció 
 
 
A Funkció (Function) azokat az elemeket 
tartalmazza, amelyek a felhasználó 
rendelkezésére állnak a műszer mérési 
üzemmódjának kiválasztásánál és a mérési 
csatorna kalibrálása során. A Funkció 
(Function) parancssort a <Menu> 
nyomógpombbal választhatja ki a felhasználó, 
a Funkció (Function) szöveg kiválasztásával 
és az <ENTER> nyomógomb 
megnyomásával.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ENT> 

 
A Funkció (Function) parancssor tartalmazza a: 

Mérési funkció (Measurement Function)      A felhasználó, a műszer mérési funkcióit választhatja ki; 

Kalibrálás (Calibration) a felhasználó a műszer mérési csatornájának kalibrálását végezheti el. 

4.1. A műszer mérési funkciói – Measurement Function 
 

A műszer fő funkciója a hangnyomás és a rezgés szint mérése (Level Meter). 
Az 1/1 és 1/3 oktávsáv, az akusztikus Dózismérő, a Talajrezgés, az FFT, az Átviteli spektrum, a Hang 
intenzitás, az utózengés RT60 és a Hangfelvétel, opcionális funkciók kiterjesztik a műszer 
használhatóságát. 

A kívánt funkció kkiválasztásához a 
felhasználó lépjen be a Mérési funkciók 
(Measurement Function) parancssorba. A 
Mérési parancssor (Measurement Function) 
megnyílása után a kijelzőn megjelennek a 
lehetséges funkciók. Az aktuálisan aktív 
funkció meg van jelölve.  

<ENT> 
 
 

Figyelem: A mérési funkció típusa és a mérési üzemmód a kijelző felső sorában jelenítődik meg. 
 

- LM Level Meter, szintmérő 

- 1/1 1/1 Octave, 1/1 oktávsávos analízis 

- 1/3 1/3 Octave, 1/3 oktávsávos analízis 

- FFT FFT, szélessávú analízis 

A műszer funkcióinak kiszélesítéséhez választható alkalmazások könnyen telepíthetők. Ezek az opciók vagy 
a gyártó által telepítettek, vagy későbbi vásárlás esetén a felhasználó adja hozzá azokat. 

- Dos Dosimeter, Zajdózismérő 

- GV Ground Vibrations, Talajrezgés 

- C-S Cross Spectrum, Átviteli függvény 

- INT Sound Intensity, Hang intenzitás 

- RT60 RT60, Utózengési idő 

- Wave Wave Recorder. Hangfelvétel 
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Figyelem: Amikor a HAV/WBV dózismérő megengedett, akkor D betű jelenik meg a funkciónév 
rövidítések előtt (pl. DLM, D1/1, DDos stb.) 

 
Figyelem: A mérés ideje alatt nem lehetséges a mérési funkció 
váltása. Ebben az esetben minden funkció leblokkol. A műszer 
üzemmódjának váltásához az aktuális mérési folyamatnak be kell 
fejeződnie!   

 
 
 
 

4.2. A kiegészítő funkciók aktivizálása 
 

A műszer funkcióinak kiszélesítéséhez választható alkalmazások könnyen telepíthetők. Ezek az opciók vagy 
a gyártó által telepítettek, vagy későbbi vásárlás esetén a felhasználó adja hozzá azokat. 

A később vásárolt funkció aktiválható a felhasználó által a funkció ablakban 
az aktiváló kód megadásával, amely az első próbálkozáskor nyílik meg (az 
<ENTER> nyomógomb megnyomása után). Az aktiváló kód bevitele 
ugyanúgy történik, mint más szövegek szerkesztése. 

 
 
 

A z aktiváló kód elfogadása az <ENTER> nyomógomb megnyomásával 
történik. Ha az aktiváló kód rossz, akkor üzenet jelenik meg a kijelzőn és a 
műszer vár a felhasználó beavatkozására. Az <ENTER> vagy az <ESC> 
nyomógomb megnyomása után információ jelenik meg, hogy a funkció nem 
elérhető és a műszer tovább vár a felhasználó reakciójára. 

 
 
 

Figyelem: Az aktiváló kód beviteli kísérletének száma korlátozott.  Három sikertelen próbálkozás 
után a műszert leblokkolja!  

 
Az aktiváló kód sikeres bevitele után az letárolódik a műszerbe és többet nem jelenik meg az üzenet. Az 
egyszer aktivált funkció mindig elérhető lesz. 

 
 

4.3. A műszer kalibrálása – Calibration 
 
 

A műszer gyárilag kalibrált a hozzátartozó 
gyorsulásérzékelőkkel és mikrofonnal 
szokványos környezeti feltételek mellett. Más 
átalakítók használata esetén szükséges a 
mérési csatorna felhasználó általi kalibrálása. 
A szabványos átalakítók időszakos kalibrálása 
szintén szükséges. A kalibrálási funkció 
kiválasztásához a felhasználó lépjen be a 
Kalibrálás  (Calibration) alparancssorba. 

A Kalibrálás (Calibration) parancssor négy 
pozíciót tartalmaz: 1. csatorna (Channel 1), 2. 
csatorna (Channel 2), 3. csatorna (Channel 3) 
és 4. csatorna (Channel 4), amely használható 
a műszer minden csatornájának egyedi 
kalibrálásához. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ENT> 
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4.3.1. A műszer csatornáinak kalibrálása – Channel x 

 
A Channel x alparancssor három pozíciót 
tartalmaz: Kalibrálás érzékenységgel 
(Calibr. By Sensitivity), Kalibrálás 
méréssel (Calibr.  By Measurement), 
melyeket a kalibrálás elvégzésére 
használnak és használható a korábbi 
kalibrálások eredményeinek ellenőrzésére. 

<ENT> 

Figyelem: A kalibrálási faktor a műszer minden funkciójában hozzáadódik az 
eredményhez. 

 
Figyelem: A kalibrálási szint és kalibrálási eredmény a műszer beállításától függően eltérő 
mértékegységekben kerül megadásra. A metrikus vagy nem metrikus rezgés 
mértékegységek a Rezgési mértékegységek (Vibration Units) ablakban választhatók meg 
(elérési út: <Menu> / Setup / Vibration Units). Ezen felül, a lineáris vagy logaritmikus 
mértékegységek a Kijelző skála (Display Scale) ablakban választhatók meg (elérési út: 
<Menu> / Display / Display Setup / Channel x / Display Scale). 

 
Figyelem: Nem lehetséges a kalibrálás elvégzése, ha mérés zajlik. Lehetséges 
különböző parancssorok és alparancssorok megnyitása, de ezekben a parancssorokban 
a szürkén jelölt pozíciók - nem elérhetők. A kijelző felső sorában villogó „lejátszás” (►) 
ikon, mérés végzését jelzi.  Az érzékenység megváltoztatásához az aktuálisan zajló 
mérésnek be kell fejeződnie! 

4.3.2.  Kalibrálás az átalakító érzékenységével – By Sensitivity 
 

Az átalakítók (mikrofon és gyorsulásérzékelő) egyedi 
érzékenységével történő kalibrálás az alábbiak szerint történik: 

1. Válassza ki a Kalibrálás x (Calibration x) alparancssorból a 
kalibrálás típusát (a. By Sensitivity szöveg van kiemelve) és 
nyomja meg az <ENTER> nyomógombot. 
 
 

2. A használt átalakító érzékenységének beállítása 
a kalibrációs bizonylat információja alapján a 
<>, <> nyomógombokkal (vagy a <Shift> 
és <>, <> nyomógombok kombinációjával) 
történik. 

Gyorsulásérzékelő esetében a kalibrációs faktor 
számítása automatikus 10.0mV/ms-2-hoz 
viszonyítva. 

Mikrofon esetében a kalibrációs faktor számítása automatikus  
50.0mV/Pa-hoz viszonyítva. 

Az 50.0 mV/Pa-nál alacsonyabb mikrofon érzékenységnél a 
kalibrálási tényező pozitív. Az 50.0 mV/Pa-nál magasabb 
mikrofon érzékenységnél a kalibrálási tényező negatív. 

A bevezetésre kerülő legalacsonyabb érzékenységi érték 
megegyezik a 50.0 V/Pa-lal (ez megfelel a 60.0 dB kalibrációs 
tényezőnek) és a legnagyobb érzékenységi érték, - 50.0 V/Pa (a 
kalibrációs tényező egyenlő -60.0 dB-vel) 
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A 10.0mV/ms-2 alacsonyabb gyorsulásérzékelő érzékenységnél a kalibrációs 
faktor mindig pozitív lesz.  

A 10.0mV/ms-2 nagyobb gyorsulásérzékelő érzékenységnél a kalibrációs 
faktor negatív lesz.  
 

A bevezetésre kerülő legalacsonyabb érzékenységi érték megegyezik a 
10.0V/ms-2-mal (ez megfelel a 60.0 dB kalibrációs tényezőnek) és a 
legnagyobb érzékenységi érték 10.0V/ms-2 (a kalibrációs tényező egyenlő     -
60.0 dB-vel) 

 
3. Az <ENTER> nyomógombbal lementjük a kiválasztott kalibrációs faktort. Az <ESC> nyomógombbal 

visszalép a Kalibrálás (Calibration)  alparancssorba a listában történt változások mentése nélkül.  
 

4.3.3. Kalibrálás méréssel –By Measurement 
Kalibrálás az aktuális méréssel az alábbiak szerint történik: 

1. Válassza ki a Kalibrálás x (Calibration x) alparancssorból a kalibrálás 
típusát (a. By Measurement szöveg van kiemelve) és nyomja meg az 
<ENTER> nyomógombot.  

 
2. Rögzítse a gyorsulásérzékelős műszert a rezgéskalibrátorhoz vagy  

csatlakoztassa a mikrofonos műszert a SV 30A akusztikai kalibrátorhoz 
(vagy annak megfelelő114 dB / 1000 Hz). 

3. Kapcsolja be a kalibrátort és a kalibrálási mérés megkezdése előtt várjon kb. 
30 mp-et a jel stabilizálódására. 

 
 

4. Indítsa el a kalibrálási mérést a <Start/Stop> nyomógombbal.  <Start> 

 
 
 
 
 

Figyelem: Az is lehetséges, hogy ez elektro-mechanikus pisztofonnal történjék, amely a 124 dB-s 
jelet gerjeszt vagy történhet más a ½” mikrofonokhoz rendszeresített akusztikai kalibrátorral. 
Bármely esetben a kalibrálási mérés megkezdése előtt, be kell állítani (a <>, <> 
nyomógombokkal) az adott kalibrátor által gerjesztett jel szintjét {a Kalibrálás méréssel 
(By Measurement) parancssor Kalibrációs szint (Calibration Level) pozíciójában}, amely 
szerepel a készülék kalibrációs bizonylatán (a gyártó által beállított Calibration Level érték a 
SVAN958A esetében egyenlő zaj esetén 114 dB-lel, rezgés esetében 1.00 m/s2-mal) 

A mérés  5 mp késleltetéssel indul. A kalibrálási mérés ideje szintén 5 
mp-re van beállítva. A kalibrálási mérés ideje alatt az <ESC> és 
<Pause> nyomógombokat ne használja, de a <Start/Stop> 
nyomógomb használatával lehetséges a mérés leállítása. A 
kalibrálási mérés elindulására várva a Késleltetés (Delay) 
visszaszámlál. A mérés befejezése után annak eredménye a 
kijelző alsó sorában jelenik meg. 
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Javallott a kalibrálás néhányszori megismétlése a kalibrálás integritásának és stabilitásának biztosítása 
érdekében. A kapott eredmények szinte azonosak (0.1 dB eltéréssel). Az instabil eredmények néhány 
lehetséges oka:  

• a kalibrátor nem megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez, 

• külső akusztikai zavarás, pl. a környezet magas zaja,  

• a kalibrátor vagy a mérési csatorna (a mikrofon, az előerősítő vagy maga a készülék) sérült.  
 

Figyelem: A kalibrálási mérés alatt a külső zavarás (akusztikai zaj vagy rezgés) mértéke nem 
haladhatja meg a 100 dB-t 

 
4. A kalibrálási mérés eredményének elfogadásához nyomja meg az <ENTER> nyomógombot. 

A kalibrációs tényező az <ENTER> nyomógomb megnyomása után kiszámítódik, letárolódik és 
megjelenítődik 

 

4.3.4. Kalibrálási lista – Calibration History 
 

A Kalibrálási lista (Cal. History) 
parancssorban nyílik meg a Kalibrálási lista 
(Calibration History) pozíció, ahol a 
kiválasztott csatorna utolsó tíz kalibrálási 
eredménye jelenítődik meg 

 
<ENT> 

A kalibrálási felvételek megtekintéséhez használja a <>, <> 
nyomógombokat. A megnyitott lista tartalmazni fogja az elvégzett kalibrálások 
dátumát és idejét, a kalibrálás módját (By Sensitivity vagy By 
Measurement) és a kalibrációs faktort (Cal. Factor). 

 
 
 

Ha nem történt kalibrációs mérés, akkor a Kalibrálási lista (Cal. History) 
parancssorban nincs tartalom. Ennek a listának a tartalma törölhető a Beállítás 
törlése (Clear Setup) művelettel:  
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5.  MÉRÉSI PARAMÉTEREK PROGRAMOZÁSA – Input 
 
 

A Bement (Input) parancssor tartalmazza 
azokat az elemeket, melyek lehetővé teszik a 
mérési paraméterek beállítását minden 
csatornára és profilra. A Bemenet ( Input) 
parancssor a Menü (<Menu>) nyomógomb 
megnyomásával érhető el, az Input felirat 
kiválasztásával és az <ENTER> 
megnyomásával. <ENT> 
 

A Mérési funkció (Measurement Function) parancssorban kiválasztott 
funkciótól függ a Bemenet (Input) parancssor tartalma és néhány további 
pozíciót ha,  1/1 Octave, 1/3 Octave, Dosimeter, FFT vagy RT60 lett 
respektive kiválasztva: 1/1 Octave Setup, 1/3 Octave Setup, Dosimeter 
Setup, FFT Setup  vagy RT60 Setup. 

 
 

A Bemeneti (Input) parancssor az alábbi elemeket tartalmazza: 
Mérés beállítás  Measurement Setup engedélyezi a felhasználónak a különböző alap mérési 

paraméterek kiválasztását minden csatornára; 
Csatorna beállítás Channels Setup engedélyezi a felhasználónak a csatornák egyedi paramétereinek 

beprogramozását, 
Naplózási beállítás  Logger Setup engedélyezi a felhasználónak a naplózási funkció – mérési naplózás és 

jel felvétel beprogramozását; 
1/1 okt.sávos beállítás 1/1 Octave Setup engedélyezi a felhasználónak az 1/1 oktávsávos analízis 

paramétereinek beállítását. A pozíció csak akkor jelenik meg, amikor az 1/1 
Octave funkció van kiválasztva; 

1/3 okt.sávos beállítás 1/3 Octave Setup engedélyezi a felhasználónak az 1/3 oktávsávos analízis 
paramétereinek beállítását. A pozíció csak akkor jelenik meg, amikor az 1/3 
Octave funkció van kiválasztva; 

FFT beállítás FFT Setup engedélyezi a felhasználónak az FFT analízis paramétereinek beállítását. A 
pozíció csak akkor jelenik meg, amikor az FFT funkció van kiválasztva; 

Utózengési beállítás RT60 Setup engedélyezi a felhasználónak az utózengési idő paramétereinek 
beállítását. A pozíció csak akkor jelenik meg, amikor az RT60 funkció van 
kiválasztva  

Dózismérő beállítás Dosimeter Setup engedélyezi a felhasználónak a dózismérő funkció 
paramétereinek beállítását. A pozíció csak akkor jelenik meg, amikor az 
Dózismérő funkció van kiválasztva 

Kiegészítő beállítások Auxiliary Setup engedélyezi a felhasználónak a műszer kiegészító funkcióinak 
beprogramozását; 

Kioldási beállítás Trigger Setup engedélyezi a felhasználónak a mérés kioldás paramétereinek beállítását. 

Figyelem: A Bemenet (Input) menü parancssorainak bármely 
paramétere csak akkor változtatható meg, ha a műszer nem végez 
mérést.  Paraméterek jelennek meg a keretben és bármilyen 
változás nem lehetséges. A felső sorban a Lejátszás (play) ikonazt 
jelzi, hogy a műszer mérést végez. 

 
 
 

Figyelem: A rezgés paraméterek megjeleníthetők Logaritmikus (Logarithmic) (decibel) vagy 
Lineáris (Linear) (m/s2) mértékegységben. Ez a Kijelző skála (Display Scale) pozíció értékétől 
függ (elérési út: <Menu> / Display/Display Setup/Channel x/Display Scale), pl. 10 m/s2 

megjeleníthető mint 140 dB. 
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5.1. Mérési paraméterek kiválasztása - Measurement Setup 
 

A Mérési beállítások ( Measurement Setup) 
parancssor az alábbi paramétereket 
tartalmazza: a mérés elkezdésének 
késleltetése (Start Delay), integrálási 
periódus/mérési idő (Int. Period), a mérési 
ciklusok ismétlése (Cycles Number) és a 
naplózási periódus (Logger Step). <ENT> 

 
 A mérés indítása előtti idő késleltetés beállítása 
A Késleltetési idő (Start Delay) pozíció határozza meg a késleltetési periódust 
a <Start/Stop> nyomógomb megnyomásástól az aktuális mérés elindításáig 
(a készülék folyamatosan elemzi a bemeneti jel eseményt a digitális szűrőkön, 
amikor a mérés leáll). Ez a késleltetési periódus beállítható 0 mp és 60 mp 
között. 

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

 
 Az integrálási periódus beállítása 

Az Integrálási periódus (Int. Period) paramétere meghatározza a periódust 
amely alatt a jel mérve lesz. A mérési eredmények meghatározását az 
integrálási periódusban a D függelékben adjuk meg. 

 
A kívánt paraméter értékei az alábbi tartományban állítható be: 

- 1 mp és 59 mp között (1 mp vagy 10 mp léptékkel), 

- 1 perc és 59 perc között (1 perces vagy 10 perces léptékkel), 

- 1 óra és 24 óra között (1 órás vagy 10 órás léptékkel). 

Szintén lehetséges a Végtelen (Inf) érték beállítása. Az Inf érték a mérés végtelen integrálását jelöli (a 
<Start/Stop> nyomógomb újbóli megnyomásáig vagy a távvezérlési kód megérkezéséig). 

Továbbá, előre beállított periódusok: 1 m, 5 m, 15 m, 1 h, 8 h, 24 h és Inf, melyek szabványokban vannak 
megadva szintén elérhetők (a <> nyomógombbal vagy a <> és <Shift> nyomógombbal; ezek ez 
értékek a fenti szekvenciákban helyezkednek el, balra az 1 mp-hez viszonyítva). 

Figyelem: Az Automatikus mentés (Auto Save) funkció bekapcsolása esetén a minimális 
integrálási periódus értéke egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie 10 mp-cel. 

 
Ha a felhasználó szeretné bekapcsolni az Automatikus mentés (Auto Save) 
opciót (elérési út: <Menu> / File / Save Options / Auto Save) az integrálási 
periódusnak egyenlőnek vagy többnek kell lennie, mint 10 mp. Amikor az  
Auto Save opció be van kapcsolva és az integrálási periódus rövidebb, mint 
10 mp, az Auto Save opció kikapcsol és figyelmeztető üzenet jelenik meg a 
kijelzőn.   
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 A mérési ciklus ismétlési számának beállítása 

A Ciklus szám (Cycles Number) paramétere meghatározza a ciklusok 
számát (a mérési periódusokat határozza meg az Int. Period) melyet el kell 
végeznie a műszernek. A Ciklus szám (Cycles Number) számértéke [1, 
1000] határok között lehet. 

Az Inf érték a mérés végtelen ismétlését jelöli (a <Start/Stop> nyomógomb 
újbóli megnyomásáig vagy a távvezérlési kód megérkezéséig). 

Két naplózási fájl mentés közötti idő periódus beállítása 

A Naplózási lépték (Logger Step) meghatározza a fájlba történő 
adatnaplózás periódusát. Ez beállítható 10 ms és 1 mp között 1, 2, 5 
szekvenciában, 1 és 59 mp közötti értékre, 1 és 59 perc közötti értékre és 1 
órára. 

 
 

A főbb mérési eredmények (zaj vagy rezgésmérési üzemmód függvényében) a műszer memóriájába 
eredmény féjlként mentődnek a Mentés (Save) vagy Automatikus név (Auto Name) funkció alkalmazásával 
(elérési út: <Menu> / File / Save). A fájl struktúrát a B függelékben adjuk meg. Abban az esetben, ha az Int. 
ciklus (Int. Period) nagyobb, mint 25 mp, elvégezhető az Aut.mentés (Auto Save) funkcióval. A művelet fájl 
neve beállítható a Fájl név (File Name) parancssorban (elérési út: <Menu> / File / Save Options). Abban az 
esetben, ha a Ciklus szám (Cycles Number) több, mint egy, az Aut.mentés (Auto Save) művelet 
alkalmazható a periódus beállítása után az Int. Period pozícióban. A főbb eredményeket tartalmazó fájl 
neve minden mentés után változik. 

Abban az esetben, ha a Naplózás (Logger) be van kapcsolva (On), a részleges mérési eredmények 
kiszámítása a Naplózási lépték (Logger Step) periódusával történik. 

A mérések során, a Hang csatorna minden profiljában a felhasználó négy értékig választhat (PEAK / MAX / 
MIN / RMS) a naplózáshoz egészen 10 ms naplózási léptékig. Minden rezgés csatornából a felhasználó öt 
értékig választhat (PEAK / P–P / MAX / RMS / VDV). Ebben az üzemmódban további három kiegészítő 
(Auxiliary) naplózható szintén, nevezetesen Vector, RPM és Meteo. Ezek az eredmények mentődnek le 
naplózási fájlba a zaj és rezgés szintmérő (Level Meter) memóriába, mint más funkciók esetén is. 

A naplózási fájl neve előre meghatározott és tartalmazza a „Buffer” szót és egy számot, de nem haladhatja 
meg a 8 karaktert Pl. "Buffer1" "Buf12345" "B1234567". 

A naplózási memóriába történő adatmentés a periódus után leáll, amely egyenlő a Ciklus számmal (Cycles 
Number) megszorzott Int.Periódussal, vagy a <Start/Stop> nyomóbomb megnyomásával vagy a mérés 
távvezérelt leállításával. 
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  Measurements started by <START/STOP> push-button, ended by last repetition cycle   

 
REP. CYCLE 

n=1 

 
REP. CYCLE 

n=1 

 
REP. CYCLE 

n=N-1 

 
REP. CYCLE 

n=N 
 
 
 

0 T 2T (N-2)T (N-1)T NT time 
 
 

INTEGR. PERIOD INTEGR. PERIOD 
 

INTEGR. PERIOD 
 

INTEGR. PERIOD 
measurements 

end 
T T T T 

 

start AUTO SAVE AUTO SAVE AUTO SAVE AUTO SAVE 
@sig1.svn @sig2.svn @sigN-1.svn @sigN.svn 

main results 
integration period 
from 0 to T 

main results 
integration period 
from T to 2T 

main results 
integration period 
from (N-2)T 
to (N-1)T 

main results 
integration period 
from (N-1)T 
to NT 

 
 

LOGGER: ON 
 

&logger1.svn 
 

RMS results logged 
with LOGGER STEP. 
Number of results 
equal NT / LS 

 
0 LS LOGGER STEP NT time 

 

A mérési ciklus (Integrálási periódus) és a naplózási lépték közötti összefüggés 
 
 

5.2. Csatorna paraméterek beállítása – Channels Setup 
 
A Csatorna beállítás (Channels Setup) 
pozíció a felhasználó számára lehetővé teszi 
a műszer négy csatornájának programozását. 

A Csatorna x (Channel x) alparancssorban 
az alábbi paraméterek programozhatók be 
minden csatornában egymástól függetlenül: 
Ü z e m m ó d  ( Mode) (Zaj-Sound vagy 
Rezgés-Vibration) és átfogási tartomány 
(Range). 

 <ENT> 

Notice: Mérés indításakor nem lehetséges a csatorna paraméterek változtatása. A 
felhasználónak ehhez be kell fejeznie az aktuális mérést. 

 
Mérési üzemmód kiválasztása zajra és rezgésre 

Az Üzemmódban (Mode) a felhasználó kiválaszthatja a mérési üzemmódot a 
kiválasztott csatornákra. Két üzemmód lehetséges: Rezgés (Vibration) és Zaj 
(Sound). 

Rezgés mérés üzemmód esetén, a felhasználó választhat mérési átfogási 
tartományt (Range), súlyozó szűrőt (Filter) és időállandó detektort (Detector) 
ugyanabban a parancssorban. 
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Zajmérés üzemmód esetén, a felhasználó választhat mérési átfogási 
tartományt (Range), korrekciót a használt mikrofonra (Microphone 
Correction) és súlyozó szűrő készletet (Filter) és időállandó detektort 
(Detector) három profilra egy speciális parancssorban (Profile x). 

 
 
 

A mérés átfogási tartományának beállítása 

Az Átfogási tartományban (Range) lehetséges a 
műszer átfogási tartományaiból egynek a 
kiválasztása: 

- aksuztikai jelre: 24dB – 115dB (105dB) vagy 
45dB – 140dB (130dB); 

- rezgés jelre: 17.8 m/s2 и 316 m/s2. 

Az átfogási tartományról további részletek a C 
függelékben találhatók. 

A profil súlyozó szűrőjének kiválasztása 

A súlyozó szűrő kiválasztása különböző módon történik a műszer zaj és 
rezgésmérés üzemmódjában. 

Zajszint mérés esetén a szűrőt a Profile x parancssorban választjuk ki (elérési 
út <Menu> / Input / Channels Setup / Channel x Setup / Profile x / Filter) ahol 
az alábbi szűrők érhetők el: 

 LIN 1. pontossági osztály, az IEC 61672-1 szabvány szerint, 
 A 1. pontossági osztály, az IEC 651 és IEC 61672-1 szabvány szerint, 
 C 1. pontossági osztály, az IEC 651 és IEC 61672-1 szabvány szerint, 
 G 1. pontossági osztály, az ISO 7196 szabvány szerint. 

 
 
 
 
 

Rezgésmérés esetén az alábbi súlyozó szűrők érhetők el a Szűrő (Filter) 
pozícban: 

- HP1, HP3, HP10, W-Bxy, W-Bz, H-A, W-Bc, KB, Wk, Wd, Wc, Wj, Wm, 
Wh, Wg, Wb és Wv (gyorsulás mérésére); 

- Vel1, Vel3, Vel10 és VelMF (sebesség mérésére); 

- Dil1, Dil3 és Dil10 (elmozdulás mérésére). A szűrők 

karakterisztikáját a C függelékben adjuk meg.  

RMS detektor kiválasztása 

A következő RMS detektorok érhetők el: 

- IMP.,  FAST  és  SLOW  
(zajszintmérés esetén) és 

- 100ms, 125ms, 200ms, 500ms, 1.0s, 
2.0s, 5.0s, 10.0s (rezgésmérés 
esetén). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

<ENTER> 
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Mikrofon paraméterek beállítása 

Ez a pozíció Zajszint (Sound) üzemmódban 
érhető el és parancssor megnyitásával a 
felhasználó választhat a Diffúz tér (Diffuse 
Field) vagyKültéri (Outdoor) szűrő korrekció 
között. 

<EN> 
 

5.3. Az adat naplózási funkcionalitás beállítása – Logger Setup 
 
 
A Naplózási beállítás (Logger Setup) 
parancssorban választhatók ki a naplózási 
memóriába lementendő eredmények vagy 
időjel tartomány felvétel paramétereinek 
beállítása. 

Ha a Naplózási üzemmódban (Logger Mode) 
a pozíció ki van kapcsolva (Off) a naplózási 
funkció ki van kapcsolva. Amikor be van 
kapcsolva (On) lehetséges a műszer 
memóriájába mentendő időtörténési 
eredmények kiválasztása. 
Az Idő (Time) üzemmód aktiválja az alacsony 
mintavételezési rátájú időtörténés felvételét a 
naplózási fájlba. Ez az opció további, 
általában egy speciális aktiváló kódot igényel. 

 <ENT>  

 

A naplózandó időtörténés eredmények 
kiválasztása 

A csatorna (Channel) x (y) pozíció 
meghatározza az eredményeket, melyek 
mentődnek a naplózási fájlba. Az (y) mutatja a 
kiválasztott eredmények számát minden 
csatornában x. 

Öt mérési eredményig: PEAK, P–P, MAX, 
RMS, VDV rezgésmérés esetén és minden 
profilban négy mérési eredményig: PEAK, 
MAX, MIN és RMS zajmérés esetén 
menthető le a műszer naplózási fájlba.  

 
 
 
 
 
Szintén lehetséges a Vector számítás, RPM 
mérés és a Meteo eredmények naplózási 
fájlba mentése. Ezek a paraméterek a 
Kiegészítő (Auxiliary) parancssorban 
választhatók ki. 

< > 

 <ENT>  

 <ENT>  

 
                          <ENT>  
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Az alacsony mintázási rátájú időtartományjel felvétel paramétereinek  
kiválasztása  

A Mintázási sebesség (Sampling Rate) pozíció meghatározza a mintázási rátá, 
amellyel az időtartomány jel gyűjthető a műszer naplózási memóriájába. A 
következő értékek lehetségesek: 3000 Hz, 2400 Hz, 1500 Hz, 1200 Hz, 750 
Hz, 600 Hz,375 Hz, 300 Hz, 187 Hz, 150 Hz. 

 
Az időtartomány jel mindig súlyozott frekvencia. Ha a mintázási rátának a 3000 Hz-et választjuk a jel minden 
csatornában ezzel a szűrővel súlyozódik, az első profil megfelelő csatornájában kiválasztva.  Ha a mintázási 
ráta más mint 3000 Hz a jel a HP1 szűrővel súlyozódik. 

Szintén lehetséges az RPM eredmények mentése bekapcsolt RPM pozíciónál. 

Az RPM mérési eredmények mentéséhez a felhasználó tegye elérhetővé az  
RPM funkciót a Kiegészítő beállítások (Auxiliary Setup) parancssorban 
(elérési út: Menu / Input / Auxiliary Setup / RPM Setup / Enabled: [x]) és 
cserélje az Ext.I/O beállítást Digital In-re (elérési út: <Menu> / Setup/ Ext. I/O 
Setup / Mode: Digital In). 

A Csatorna (Channel) x lehetővé teszi a felhasználónak a csatorna 
kiválasztását, amelyből  időtartomány jel felvételre kerül. 

A kiválasztott csatornából az eredmények a 
naplózási fájlba kerülnek felvételre, amely a 
Napló megjelenítés (Logger View) 
lparancssorban tekinthető meg (elérési út: 
<Menu>/ File / Logger View). 

 

 

Az időtartomány jel eredményei nem 
tekinthetők meg a műszerben, de a SvanPC 
programmal történő számítógépre mentést 
követően az vizsgálható. A jel .svn fájl 
formátumban mentődik le. 

<ENT> 

 <ENT>  
 

 

5.4. A kiegészítő funkciók paramétereinek beállítása - Auxiliary Setup 
 
 

A Kiegészítő beállítás ( Auxiliary Setup) 
parancssor négy pozíciót tartalmaz, amelyben 
a felhasználó beállíthatja a taho teszterrel 
történő rpm mérés (RPM Setup); egy a 
gépjármű ülésén elhelyezett speciális átalakító 
használatával végzett rezgés ülés 
csillapításának mérés (“SEAT” Setup); 
vektor számítás (Vector Setup) kéz-kar és 
egész testre ható dózis számítás (HAV/WBV 
Dose Setup) paramétereit. 

 <ENT>  
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5.4.1 A forgás sebesség mérés beállítása - RPM Setup 

 
 
A forgás sebesség méréshez egy RPM szondát kell csatlakoztatni az I/O  
cstlakozóhozt és az I/O üzemmód meghatározható, mint Digital In (elérési 
út :<Menu> / Setup / Ext. I/O Setup / Mode). 

 
 
 
 
 
Az Engedélyezett (Enabled)  pozíció lehetővé 
teszi a felhasználónak az RMP funkció 
bekapcsolását. 

 
 
 

<ENT> 

Az Impulzus/forgás ( Pulses/Rotation) lehetővé teszi a felhasználónak az 
impulzus/forgás számának kiválasztását az RMP mérés ideje alatt. A 
következő értékek lehetségesek: 1, 2, .. 360. 

A Mértékegység (UNIT) lehetővé teszi a felhasználónak a mérés 
mértékegységének kiválasztását. Ebben az opcióban két pozíció lehetséges 
RPM – percenkénti fordulatszám és RPS – fordulat másodpercenként. 

 
Az RPM mérési eredmény lementhető a műszer naplózási fájljába. Az 
aktiválás a Naplózás (Logger) pozíció bekapcsolásával történik. Az aktiválás 
akkor lehetséges, amikor a Mérési beállítás (Measurement Setup) 
parancssorban a Naplózás (Logger) funkció be van kapcsolva (elérési út: 
<Menu> / Input / Measurement Setup / Logger). Ha a Naplózási (Logger) 
funkció ki van kapcsolva, a pozíció nem elérhető. 

 
 
5.4.2 A csillapítás mérés paramétereinek beállítása – “SEAT” Setup 

 
Az ülőpárna beállítás (SEAT” Setup) 
opcióval lehetséges a rezgés csillapítás 
mérése. Az egyik csatorna (Base Channel) 
méri a jelet a csillapítás előtt a másik (Seat 
Channel) méri a jelet a csillapítás után (pl. a 
gépjármű ülés felfüggesztése esetében). <ENT> 

 

Az Ülés csatorna (Seat Channel) pozícióban lehetséges a csillapítás 
méréseknél az ülés (seat) csatorna kiválasztása. 

A bázis csatorna (Base Channel) pozícióban lehetséges a csillapítás 
méréseknél a bázis csatorna kiválasztása. 
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Az Ülés (SEAT) eredmények dupla 
megjelenítési módban kerülnek bemutatásra. 
Az eredmény az Ülés csatorna (Seat 
Channel) RMS vagy DVD eredményének és a 
Bázis csatorna (Base channel) RMS vagy 
DVD eredményének hányadosából 
számítódik. Továbbá a Vector RMS 
eredménye párhuzamosan megtekinthető az 
Ülés (SEAT ) eredménnyel. 

 

5.4.3 A vektor számítás beállítása – Vector Setup 
 
 

A Vektor beállítás (Vector Setup) 
parancslistában lehetséges a vektor 
számításához az együttható kiválasztása. 
Amikor a felhasználónak a szabványtól eltérő 
együttható szükséges a számításhoz, ehhez 
lehetséges 0.00 és 2.00 érték közötti 
együttható kiválasztása. 

 
 
 

A bemutatott eredmények a számítás során a mérési  
eredményeket veszik figyelembe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
<ENT> 
 2 2 2 2 

A Vector az alábbi egyenlet alapján számítódik: VECTOR  k1x1 k 2 x 2 k 3 x 3 k 4 x 4 

ahol k1, k2, k3 és k4 együtthatók és az x1, x2, x3 és x4 a különböző csatornák RMS értéke. Fontos, hogy a 
felhasznál a megfelelő csatornához, megfelelő együtthatót válasszon. 

 
5.4.4 A dózismérés paramétereinek beállítása - HAV/WBV Dose Setup 

 
 

A HAV/WBV dózis beállítás (HAV/WBV Dose 
Setup) pozíció lehetővé teszi a 
felhasználónak a kéz-kar és egész testre ható 
rezgés dózismérés paramétereinek 
beállítását. 

A HAV/WBV dózis (HAV/WBV Dose) 
mérésnél a felhasználó bekapcsolhatja a 
HAV/WBV Dose opciót az Engedélyezett ( 
Enabled) pozícióban, a Csatorna beállítás 
Channels Setup parancssorban 
kiválaszthatja a csatornát a háromtengelyes 
gyorsulásérzékelőnek és a megfelelő szűrőt.  

 <ENT> 

Figyelem: Amikor a HAV/WBV dózismérő engedélyezett a D betű megjelenik a 
funkciórövidítések előtt (pl. DLM, D1/1, DDos stb.) 

 
Ha az integrálás különböző típusú szűrői lettek kiválasztva (például HP és 
Vel), a „Rezgés dózismérő kikapcsolva – Helytelen dózismérő beállítás” 
(“Vibration Dosimeter Off - Incorrect Dosimeter Settings”) üzenet jelenik 
meg a kijelzőn és a rezgés dózismérő automatikusan kikapcsol. 
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A méréshez általánosan használt szűrők:  

Kéz-kar rezgés dózis: Teljes testre ható rezgés dózis: 

 Wh szűrő az X tengelyre Wd szűrő az X tengelyre 

 Wh szűrő az Y tengelyre Wd szűrő az Y tengelyre 

 Wh szűrő az Z tengelyre Wk szűrő az Z tengelyre. 
 

 
Az Expozíciós idő (Exposure Time) lehetővé teszi a felhasználó számára a  
HAV/WBV Dose érték számításához megfelelő expozíciós idő értéknek 
beállítását. Az Expozíciós idő (Exposure Time) értékek a [00h01, 24h00] 
tartományba tartoznak. 

 
 
 
 

A Szabványok (Standards) pozíció lehetővé teszi a felhasználónak a 
HAV/WBV Dose eredmények méréséhez szükséges szabványok beállítását. 
Az ebben a pozícióban lehetséges szabvány értékek a következők: Nagy-
Brittánia., Olaszország, Lengyelország, Franciaország és Felhasználói. 

Az X tengely, Y tengely, Z tengely pozíció lehetővé teszi a felhasználónak a 
HAV/WBV Dose eredmények számításához szükséges csatorna 
beállításokat. 

 
 
A Szabvány határértékek megtekintése (View 
Standard Limits) pozíció lehetővé teszi a 
felhasználónak a kiválasztott ország 
szabványában használatos határértékek 
megtekintését. 

 
 
 
 

A Felhasználói ( User) opcióban lehetséges 
az előírt határértékek meghatározása. 

<ENT> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ENT> 
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5.5 Kioldási üzemmód és paramétereinek kiválasztása - Trigger Setup 

A Kioldás beállítás (Trigger Setup) 
alparancssor lehetővé teszi a felhasználónak a 
kioldási paraméterek beállítását. 

  <ENT> 
 
 
 
 

5.5.1 Mérési kioldás beállítása – Measure Trigger 
A kioldás bekapcsolása 

A kioldás be van kapcsolva, ha az alábbi 
hét üzemmódból egy ki van választva: 
„Ejtés+” (Slope +), „Ejtés-” (Slope –), 
„Szint+” (Level +), „Szint-” (Level –), 
Változás+ (Grad +) vagy Valós idejű óra 
(RTC). 

 
Az „Ejtés+” (Slope +) opció választása esetén, a mérés akkor indul el, amikor a forrás növekvő 
értéke (Source) eléri a Szint (Level) pozícióban meghatározott decibelt. Az „Ejtés-” (Slope -) 
opció választása esetén, a mérés akkor indul el, amikor az eredmény csökkenő értéke Forrás 
(Source) alá megy a Szint (Level) pozícióban meghatározott decibelnek. 
A mérés akkor áll le, amikor az Mérési beállítások (Measurement Setup) alparancssorban beállított 
feltételek teljesülnek vagy a <Start / Stop> nyomógombok megnyomásakor vagy miután megkapta 
a megfelelő távvezérlési parancsot. 
A „Szint+” (Level +) opció választása esetén a mérés kioldási kondíciói minden másodpercben 
ellenőrződnek, a mérés csak akkor tárolódik le, amikor a Forrás (Source) eredmény értéke nagyobb, 
mint a Szint (Level) pozícióban meghatározott, más esetben a mérési eredmény kimarad. 

A „Szint+” (Level -) opció választása esetén a mérés kioldási kondíciói minden másodpercben 
ellenőrződnek, a mérés csak akkor tárolódik le, amikor a Forrás (Source) eredmény alacsonyabb, 
mint a Szint (Level) pozícióban meghatározott, más esetben a mérési eredmény kimarad. 

A „Változás+” (Grad +) opció választása esetén a mérés kioldási kondíciói minden másodpercben 
ellenőrződnek, a mérés csak akkor tárolódik le, amikor a Forrás (Source) eredmény nagyobb, mint a 
Szint (Level) pozícióban meghatározott és a jelváltozás sebessége nem kisebb, mint a „Változás+” 
(Grad +) pozícióban meghatározott. Más esetben a mérési eredmény kimarad. 

 

A Valós idejű óra (RTC -Real Time Clock) választása esetén a kioldási 
kondíció RTC Start pozíciban meghatározott időben teljesül. Az 
ismétlések száma a Ciklus szám (Cycles Number) parancssorban 
beállított ciklus szám  (elérési út:  <Menu>  /  Input  / Measurement 
Setup). 

 
 

Figyelem: Ha a műszer bekapcsolt kioldással működik, a 
megfelelő ikon jelenik meg a felső kijelző sorban és az 
ikon a kioldási feltétel teljesüléséig úgy marad. 
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A kioldási jel kiválasztása 

A Forrás (Source) pozícióban négy opció lehetséges: RMS(1), Ext. IO  ( 
Slope + és Slope – esetében), VEC/SND, Vector. 

A „Változás+” (Grad +) üzemmód esetén csak a kiválasztott csatorna első  
profiljának RMS detektor kimenő jele használható kioldási jel forrásaként (RMS(1)). 

„Ejtés+” (Slope +) és „Ejtés-” (Slope -)  Slope + esetében akkor használható 
kioldási forrásként, ha a jel csatlakoztatva van az Ext. IO nevű kibővített  
ki/bemeneti  aljzathoz.  
 

A csatorna kioldási kondícióinak kiválasztása 
 
A Csatorna (Channel) pozícióbana felhasználó kiválaszthatja a kioldási jel  
csatornáját.   

A kioldási jel szintjének beállítása 

A kioldási jel szintje (Level) beállítható ak u s z t i k a i  j e l  e s e t é n  a 24 dB 
és 136 dB átfogási tartományban vagy rezgés jel esetén 1 mm/s2 és 
10.0 km/s2 között.. 

A kioldási jel változási sebességének beállítása 

A kioldási jel sebességének (Gradient) változása az  1 dB/ms és 100 dB/ms. 
közötti tartományban állítható be. 

 

 
A mérési kioldás kezdő idejének beállítása 

A mérés kioldható idő kiválasztásával a Valós idejű órával indítás( RTC Start.) 
pozícióban. 

A mérési kioldás ideje ismétlődhet az VIÓ léptékben (RTC Step) kiválasztott 
léptékkel. Az ismétlések száma a Ciklus szám (Cycles Number) 
parancssorban beállított ciklus szám (elérési út:  <Menu>  /  Input  / 
Measurement Setup). 

 

A VEC/SND esetében a Vec.Level pozícióban meghatározott kioldási 
forrás szint lehet, mint kioldási Forrás (Source). 

 
 
 
 
 
 
5.5.2 Naplózási kioldás beállítása – Logger Trigger 
A Naplózási kioldás (Logger Trigger)  
bekapcsolja az eredmény naplózást.  

A Naplózási kioldás (Logger Trigger) 
paraméterei meghatározzák a mérési 
eredmények naplóba mentési útját.  

 
<ENT> 

 A Naplózási kioldás (Logger Trigger)  alparancssorban a felhasználó ki vagy 
bekapcsolhatja (Enabled) a naplózási kioldást,  meghatározhatja a kioldási jel 
paramétereit (Select Source), kiválaszthatja a kioldási feltételek teljesülése 
előtt mentett eredmények számát (Pre) és a kioldási feltételek teljesülése 
után mentett eredmények számát (Post).  
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Ha a kioldási feltételek teljesülnek a napló tartalmazza: 
 
 közvetlenül a kioldási feltételek teljesülése előtt regisztrált mérési eredményeket. Ennek a felvételnek az 

ideje kiszámítható a Pre pozícióban beállított értéknek a Naplózási lépték (Logger Step) pozícióban 
megadott periódus idő szorzataként. (elérési út: <Menu> / Input / Measurement Setup); 

 minden mérési eredményt a kioldási feltétel megszűntének pillanatáig; 

 közvetlenül a kioldási feltétel megszünte után regisztrált eredményeket. Ennek a felvételnek az ideje 
kiszámítható a Post pozícióban beállított értéknek a Naplózási lépték (Logger Step) pozícióban 
megadott periódus idő szorzataként (elérési út: <Menu> / Input / Measurement Setup). 

A kioldás előtt és utáni felvétel 

A Pre/Post vonalban lehet beállítani a kioldási 
feltétel teljesülése előtti/után a naplózási fájlba 
felvett eredmények számát. Ez a szám a 
kioldás előtt (Pre) 0..20 a kioldás után (Post) 
0..200 között lehet. 

 
 

A kioldási feltételek kiválasztása 

A Forrás kiválasztás (Select Sources) pozíció 
lehetővé teszi a felhasználónak a kioldási 
feltételként használható naplózási események 
meghatározását. A naplózási esemény a 
Kioldási esemény beállítás (Trigger Events 
Setup) parancssorban határozható meg 
(eléséri út <Menu> / Input / Trigger Setup / 
Trigger Events Setup). A pozíció 
megnyitásához válassza ki azt és nyomja meg 
az <ENTER>. 

 
 
 
 
 
 
 
 

<ENT> 

5.5.3 A riasztási kioldás beállítása – Alarm 
Trigger 

A riasztási kioldás (Alarm Trigger) pozíció 
lehetővé teszi a felhasználónak a kioldás 
programozását, amely riasztási impulzust 
generál az I/O aljzaton ha a  Multifunction I/O 
parancssorban a paraméter Mode-ban a Digital 
Out van beállítva.   

 
A riasztási kioldás (Alarm Trigger) pozíció 
megnyitása a parancssorban a riasztási 
eseménnyel, mint a riasztási impulzusnak 
beállított riasztási feltétel. A riasztási esemény a 
Kioldási esemény (Trigger Events) beállítási 
parancssorban van meghatározva. (elérési út: 
<Menu> / Input / Trigger Setup / Trigger Events 
Setup). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ENT> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Alt/ > 

=>
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5.5.4 SMS kioldási riasztás beállítása – Alarm SMS Notific. 
SMS riasztási értesítés (Alarm SMS Notific.) pozíció 
lehetővé teszi a felhasználónak a kioldás 
programozását, SMS riasztás generálásával. Az 
Alarm SMS Notific. pozíció megnyitása Kioldási 
esemény (Trigger Events) beállítási parancssorban 
meghatározott riasztási eseménnyel, amely 
használható, mint kioldási feltétel az SMS riasztásra.  <ENT> 

 

 
5.5.5 E-mail kioldási riasztás beállítása – Alarm E-mail Notif. 
E-mail riasztási értesítés (Alarm E-mail Notific.) 
pozíció lehetővé teszi a felhasználónak a kioldás 
programozását, e-mail riasztás generálásával. 
Alarm E-mail Notific. pozíció megnyitása Kioldási 
esemény (Trigger Events) beállítási parancssorban 
meghatározott riasztási eseménnyel, amely 
használható, mint kioldási feltétel az e-mail riasztásra. <ENT> 

 

 
 

5.5.6 Naplózási és riasztási kioldási feltételek meghatározása – Trigger Events Setup 
A Kioldási esemény beállítása (Trigger Events 
Setup) pozíció a Kioldási események ( Trigger 
Events) parancssorban nyílik meg, mellyel 
lehetséges a naplózási kioldási események és a 
riasztási értesítések meghatározása. Ez az 
esemény meghatározható bármely csatorna és 
profilra számított eredmény alapján. Továbbá itt 
meghatározható a Vector feltételei. <ENT> 

Minden profilra két 
kioldási esemény 
határozható meg 
(rezgés bemeneten 
csak egy profil!). 

 <EN> <EN> 

 

A Kioldás (Trigger) pozícióban a felhasználó 
bekapcsolhatja a kioldást és kiválaszthatja a 
kioldás típusát: Level -, Level +, Slope -, 
Slope +, Grad - és Grad +. Minden mérési 
intervallumra, a Kioldás léptékkel (Trig. Step) 
meghatározott kioldási feltételek ellenőrzödnek 
és : <> 

 
 A „Szint+” (Level +) opció választása esetén a kioldási feltétel csak akkor teljesül, amikor a Forrás 

(Source) eredmény értéke nagyobb, mint a Szint (Level) pozícióban meghatározott, más esetben a 
kioldási feltétel nem teljesül. 

 A „Szint-” (Level -) opció választása esetén a kioldási feltétel csak akkor teljesül, amikor a Forrás 
(Source) eredmény értéke kisebb, mint a Szint (Level) pozícióban meghatározott, más esetben a 
kioldási feltétel nem teljesül.. 

 Az „Ejtés+” (Slope +) opció választása esetén a kioldási feltétel csak akkor teljesül, amikor Forrás 
(Source)  növekvő értéke eléri a Szint (Level) pozícióban meghatározott értéket.  
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 Az „Ejtés-” (Slope -) opció választása esetén a kioldási feltétel csak akkor teljesül, amikor Forrás 
(Source) csökkenő értéke eléri a Szint (Level) pozícióban meghatározott értéket. 

 A „Változás+” (Grad +) opció választása esetén a kioldási feltétel csak akkor teljesül, amikor a jel 
nagyobb, mint a Szint (Level) pozícióban meghatározott és a jel gradiense nagyobb, mint a 
Változásban (Gradient) meghatározott. Más esetben a kioldási feltétel nem teljesül. 

 A „Változás-” (Grad -) opció választása esetén a kioldási feltétel csak akkor teljesül, amikor a jel 
nagykisebb, mint a Szint (Level) pozícióban meghatározott és a jel gradiense kisebb, mint a 
Változásban (Gradient) meghatározott. Más esetben a kioldási feltétel nem teljesül. 

A kioldási feltétel ellenőrzésének lépései 

Az Integrálás (Integr.) lehetővé teszi a felhasználónak a feltétel vizsgálat 
idejének (integrálási periódus) kiválasztását: egyenlő a kiodási léptékkel 
(Logger step) (elérési út: <Menu> / Input / Measurement Setup), 100ms, 
1.0s, egyenlő az integrálási periódussal (Int. Period) (elérési út: <Menu> / 
Input/ Measurement Setup) vagy az aktuális mérési idő a mérés 
indításától számítódik - Meas. Time (elérési út: <Menu> / Input / 
Measurement Setup). Ha a mérési idő (Meas. Time) van kiválasztva a 
kioldási feltétel minden másodpercbenellenőrzüdik és az RMS a mérés 
indításátül átlagolódik (Meas. Time jelenítődik meg a kijelző jobb felső 
sarkában a valós idejű óra alatt). 
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A kioldási feltétel forrása 

A Forrás (Source) pozíció lehetővé teszi a felhasználónak a kioldási forrás típusát a kioldási feltétel 
számításához – az eredmény a kiválasztott profilból számítódik: 

- az akusztikus bemenetre PEAK, MAX, MIN vagy RMS és 
-  a rezgés bemenetre PEAK,  P-P,  MAX, MIN, RMS vagy VDV  

Küszöbszint meghatározása 

 <>  

A Szint (Level) pozíció lehetővé teszi a felhasználónak a kioldási feltétel 
küszönszint értékének kiválasztását a zaj bemenetre a 60 dB - 200 dB, a rezgés 
bemenetre a 1.00 mm/s2 - 10.0 km/ s2 tartományra. A rezgés mértékegysége 
beállítható a Kijelző skála (Display Scale) ablakban (elérési út: <Menu> / 
Display / Display Setup / Channel x / Display Scale). 
 
A kioldási jel változásának sebessége 

A Változás (Gradient) pozíció akkor jelenik meg, amikor a Grad - vagy Grad + 
kioldást választotta. A kioldási jel változásának sebessége beállítható az 1 dB 
és 100 dB tartományban. A sebesség a dB és Logger Step hányadosaként. 
definiálódik. 
 
 
Kioldási akciók kiválasztása 

A Kioldási akció beállítása (Trigger Actions 
Setup) pozíció lehetővé teszi a kioldási feltétel  
meghatározását:Riasztás (Alarm), SMS küldése 
Send SMS, Send E-mail és naplózás (Logger). 

 
 
Ha a kioldási akciót választotta alap, beállításként megjelennek a  <ENT> 
Kioldási esemény (Logger Events), 
Riasztási esemény (Alarm Events),  
SMS riasztási feltételek (SMS Alarm Conditions) 
és E-mail riasztási feltételek  (E-mail Alarm Conditions) 
parancssorok.  
 
 

 

 

6. A KIJELZŐ LEHETSÉGES MEGJELENÍTÉSI MÓDJAI – Display 
 

A Kijelző (Display) parancssor tartalmazza a kijelző paraméterek független programozását lehetővé tevő 
elemeket.. A Kijelző ( Display) parancssor megnyitásához nyomja meg <Menu> nyomógombot, válassza 
a Kijelző (Display) feliratot és nyomja meg az <ENTER>-t. 
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 <ENT>  

A Kijelző (Display) parancssor használható különböző paraméterek beállítására, amelyek főképpen a kijelző 
megjelenítések ellenőrzésére szolgálnak: 

Kijelző üzemmód/Display Modes lehetséges a mérési eredmények megjelenítési módjának 
kiválasztása; 

Kijelző beállítása /Display Setup lehetséges az eredmények grafikai megjelenítési módjában 
a skála változtatása, a Totál értékként bemutatott eredmények, a csatornánként külön 
bemutatott spektrumok típusának kiválasztása ; 

Tápforrás/Power Supply  lehetséges a műszer tápforrásának és az aktuális tápforrás feszültségének 
ellenőrzése; 

Kijelző beállítás/Screen Setup lehetséges a kijelző fényességének és kontrasztjának beállítása  

Siemens A Siemens modem állapotát jelzi. Ez a pozíció csak akkor aktív, ha a GPRS funkció 
be van kapcsolva; 

Gyári címke/Unit Label lehetséges a műszer típusának, gyári számának és az aktuálisan telepített 
programváltozat és a műszer által teljesített szabványok ellenőrzése, 

 

6.1 A mérési eredmények megjelenítési módjának kiválasztása - Display Modes 

A Kijelző mód (Display Modes) parancslista 
lehetővé teszi a mérési eredmények aktuálisan 
elérhető megjelenítési módjainak be és 
kikapcsolását. Az eredmény megjelenítési mód 
kapcsolódik a kiválasztott műszer funkcióhoz: 
Szintmérő (LM) vagy 1/1 Octave, 1/3 Octave 
vagy FFT analizátor, stb. <ENT> 

A két eredményes fő megjelenítési mód mindig aktív és azt nem lehet 
kikapcsolni. 

Amikor a Kijelző mód (Display Modes) parancssorban minden ki van 
kapcsolva, akkor csak a két eredményes fő megjelenítési mód az elérhető. 
Bármely más módnak a <Alt> és <>, <> nyomógombokkal történő 
bekapcsolása eredménytelen. 
 
Statisztika megjelenítési mód 

A statisztika csak minden hangcsatorna 1 
profiljában (Profile 1) számítódik. 

 
 
 

=> 
A Naplózás (Logger ) megjelenítési mód a 
kiválasztott eredmények időtörténését mutatja. 
 
 
 
 

=> 
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A 4-es megjelenítés (4-View) mód egyidejűleg 
mutatja mind a négy csatorna eredményét. 
 
 
 
 

=> 

Amikor a Kijelző mód (Display Modes) parancssorban minden be van kapcsolva, akkor lehetséges azokból 
az <Alt> és <>, <> nyomógombokkal történő választás. 
 
6.1.1 Fő megjelenítési mód 
 
 
A két eredményes megjelenítés mező leírása 
 
 
 
1. Csatorna és profil szám. 

2. Funkció név: rezgés bemenetre- RMS, 
VDV, CRF, OVL, PEAK, P–P, MTVV; zaj 
bemenetreSPL, LEQ, SEL, Ln, Ltm3, Ltm5, 
L01, OVL, PEAK, MAX, MIN. 

3. A kiválasztott szűrő neve és az időállandó detektor: 

- rezgés bemenetnél alkalmazható szűrők: HP1, HP3, HP10, Vel1, Vel3, Vel10, VelMF, Dil1, Dil3, Dil10, W-
Bxy, W-Bz, H-A, W-Bc, KB, Wk, Wd, Wc, Wj, Wm, Wg, Wh, Wg, Wb, Wv; 

- zaj bemenetnél alkalmazható szűrők: LIN, A, C, G. 

4. Az eltelt idő mutatja a mérés aktuális mp-ét. Az itt megjelenített érték a [1, Int. Period] tartományba tartozik. 

5. A mért funkció értéke. 

6. A mért érték mértékegysége. 

Az aktív mezők váltása 

A pozíciók közötti ugrás a <> vagy<> 
nyomógombokkal lehetséges. 
 
 

<>  

 
A mező tartalom váltása 

Amikor a Profile és Function pozíció aktív, 
akkor a profil szám és funkció név a <> és 
<> nyomógombokkal váltható. 

 
 
Megjelenítési mód váltása  <>  

A megjelenítési mód váltása a <> vagy <> é s  <Alt> nyomógombok 
együttes használatával lehetséges. 

Amikor az Automatikus mentés (Auto Save) funkció aktív az automatikus 
fájlnév felső kijelző mezőben jelenik meg. 

 
 

1 4

2  

6
3
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Összcsatornás megjelenítési mód 
 

1. Channel 1 rövidítés. 1 

2. Az 1. csatorna mérési eredménye és 
mértékegysége. 

2 
3. 2. csatorna mező 
4. Funkció név: rezgés bemenetre - RMS,  VDV,  CRF,  

OVL, PEAK, P–P,; zaj bemenetre SPL,         3 
LEQ,  SEL,  Ln,  Ltm3,  Ltm5,  L01,  OVL, 
PEAK, MAX, MIN. 

4 5 6 

 

5. Profil 1. rövidítése. 

6. Az eltelt idő mutatja a mérés aktuális mp-ét a [1, Meas. Period] a tartományban. 

7.  Az aktív mezők váltása 

A pozíciók közötti ugrás a <>, <> vagy 
<>, <> nyomógombokkal lehetséges. 

 
 
 
Mezők tartalmának váltása 

Ha az Eredmény (Result) pozíció aktív, 
akkor az eredmény neve a <> vagy <> 
és <Alt> nyomógombok együttes 
megnyomásával változtatható. 

 
<> 

 

<Alt/> 
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A Statisztika néze mező leírása 

1. Csatorna száma 
2. Statisztika diagram 
3. Az aktív kurzor pozíció statisztika 

értéke (LN% százalékos érték)  
4. RMS  detektor  (Lin.,  vagy  Exp.:  

Fast, Slow vagy Imp.) 
5. A használt frekvencia szűrő (A, C, Z) 
6. Kurzor pozíció 
7. Az elmúlt időt mutatja a [1, Meas. 

Period] tartományban a mérés 
aktuálsi mp-e 

8. A kiválasztott statisztikai szint értéke 
LN% és a mértékegység (dB) 

9. Az LN% mintázási intervalluma 
mérővel számítva (0.1s). 

A csatorna váltása a <> és <>
 valamint az <Alt> nyomógombok 
egyidejű megnyomásával lehetséges 

 
 
 
 
 

A kurzor pozíció a <>, <> 
nyomógombokkal történik. A statisztikai 
szint (%) és a megfelelő (dB) érték a 
diagram alatti vonalban jelenítődik meg. 

 
 
 
 

Az X tengely nagyításához nyomja meg 
együtt a <>, <> és<Shift> nyomó- 
gombokat 

 
 

 

 <Alt/> 

 <> …

 
 
 
 
 
 
 
 
 <Shift/> 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 6

1  

  

3  
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6  

2

3

4

 
 
 
A naplózási nézet megtekintési módja 

Az időtörténés eredményei a naplóba 
(logger) mentődik le és speciális Naplózás 
(Logger) módban jelenítődik meg. A 
Naplózás (Logger) mód a Kijelző mód 
( Display Modes) parancssorban aktiválható 
vagy inaktiválható. 
1. Csatorna és profil szám 
2. Naplózási diagram 
3. A kurzor pozíció eredmény értéke 
4. A naplózott eredmény neve és színe 
5. A naplózási fájl neve 
6. Kurzor 
7. A kurzor pozíció értéke
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Az aktív mező váltása 

A pozíciók közötti ugrás a <>, <> 
nyomógombokkal lehetséges. 

 
 
 
 
Mezők tartalmának váltása 
Ha a Profil vagy Funkció pozíció aktív, akkor 
a profil száma vagy funkció neve a <> és 
<> nyomógombok megnyomásával 
változtatható. 

 
 
A kurzor pozíció váltása 

A felhasználó a <>, <> 
nyomógombokkal válthatja a kurzor 
pozícióját. A megfelelő érték a diagram alatti 
vonalban jelenik meg. 

 
 

 

<Alt/>  

<> …  
 

6.2 A grafikai megjelenítés paramétereinek beállítása – Display Setup 
 
 
A Kijelző beállítás (Display Setup) pozíció 
lehetővé teszi a grafikai eredmény 
megjelenítés skálájának váltását minden 
csatornára külön-külön. 

A Kijelző skála (Display Scale) ablakban a 
felhasználó a mérési eredmények grafikai 
megjelenítésénél megengedett módon 
beállíthatja a skálát (időtörténés a Naplózás 
(Logger) és spektrum a Spectrum módban). 

A Naplózási megjelenítés skálájának 
beállítása 

A rezgés bemenet opcióban két Skála (Scale) 
pozíció lehetséges: L i n e á r i s  ( Linear), és 
Logaritmikus (Logarithm.) 

Zajbementnél csak a logaritmikus 
(Logarithm) skála lehetséges. 

A grafikus megjelenítés lineáris (Linear) skála 
és lineáris mértékegységek esetébenA 
grafikus megjelenítés logaritmikus 
(Logarithm) skála esetében a mérési 
eredmények logaritmikus skálán decibelben 
vannak megadva (az eredményekhez 
kapcsolódó értékek a Referencia szintek 
(Reference Levels) alparancssorban vannak 
beállítva (elérési út: <Menu> / Setup / 
Reference Levels). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

<ENT> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ENT> 
 

 =>

<> 
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