
AZ 8922 Sonometr

 Akcesoria dodatkowe
 Oprogramowanie + kabel USB
 VZUSBAZM
 Oprogramowanie + kabel RS232
 VZRS232BN

Wysokiej klasy cyfrowy miernik poziomu d wi ku o dwu
charakterystykach  korekcji  A  i  C,  spe niaj cy  wymagania  normy  IEC
651  typ  2  /  ANSI1.4  typ  2.  Filtr  A  odpowiada  czu ci
cz stotliwo ciowej ludzkiego ucha. Stosowany jest przy pomiarach
poziomu ha asu otoczenia. Filtr  C  o  charakterystyce  p askiej,
wykorzystywany jest do pomiaru poziomu ha asu generowanego
przez urz dzenia mechaniczne. Sonometr mierzy poziom nat enia

wi ku w sze ciu  podzakresach: 30-80dB, 40-90dB, 50-100dB, 60 -
110dB, 70-120dB, 80-130dB które mog  by  wybierane
automatycznie lub nastawiane przez u ytkownika.  Wyniki pomiarów
wy wietlane s  na wielofunkcyjnym panelu LCD z dok adno ci  do  ±
1.5dB. Rozdzielczo  wskaza  dla ca ego zakresu wynosi 0,1 dB.
Urz dzenie  posiada  opcj  pomiaru  w  trybie  szybkim  Fast  Mode  -
125ms  oraz  w  trybie  wolnym  Slow  Mode  -1  sek.,  funkcj  pomiaru
szumów t a, funkcj  zatrzymania maksymalnego wskazania na
wy wietlaczu (funkcja MAX Hold), funkcj  zapisu w pami ci  warto ci
maksymalnej lub minimalnej pomiaru oraz sygnalizacj  roz adowania
baterii. Port RS232 umo liwia po czenie urz dzenia z komputerem
PC  w  celu  zapisywania  bie cych  wskaza ,  po  wcze niejszym
zainstalowaniu oprogramowania (nie znajduje si  w zestawie).
Funkcja  pod wietlenia  panelu  LCD  u atwia  odczyt  wskaza  przy
niskim nat eniu o wietlenia np. w nocy lub w s abo o wietlonych
pomieszczeniach. Miernik przystosowany jest do zamontowania na
statywie. Posiada port RS232 do po czenia z komputerem, port
kalibracyjny oraz z cze uniwersalne AC/DC do pod czenia urz dze
zewn trznych, takich jak: analizator, przyrz d rejestruj cy.

ZALETY
Wy wietlacz LCD 3 1/2 cyfry z bargrafem
Funkcja pod wietlania wy wietlacza
Szeroki zakres pomiarowy
Wysoka dok adno  pomiarów
Automatyczna i r czna zmiana 6 zakresów pomiarowych
Filtry korekcyjne A i C
Pomiar szumów t a
Zakres cz stotliwo ci: 31.5Hz~8KHz
Tryby pomiarowy szybki i wolny
Funkcja MAX HOLD - zatrzymanie maksymalnego wskazania na
wy wietlaczu
Funkcja REC MAX/MIN – zapis w pami ci warto ci minimalnych /
maksymalnych

cze uniwersalne AC/DC do pod czenia urz dze  zewn trznych
Spe nia wymogi IEC 651 typ 2, ANSI S1.4 typ 2
Port RS 232 do po czenia z komputerem PC
Wbudowany port do kalibracji

Merserwis
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Gen. Wł. Andersa 10, 00-201 Warszawa

www.merserwis.pl
mail: dh@merserwis.pl
Tel: 22 831 25 21, 635 82 54



AZ 8922 Sonometr

POMIAR WI KU
Zakres pomiarowy 30 – 130 dB

30-80dB, 40-9 0dB, 50-100dB, 60-110dB 70-120dB, 80-130dB
Zakres cz stotliwo ci 31.5 Hz – 8 KHZ
Dok adno  pomiaru* 1.5 dB (w warunkach odniesienia)
Rozdzielczo 0.1 dB
Filtry korekcyjne A oraz C
Aktualizacja wy wietlacza 160ms
Czasy pomiarów FAST- 125 ms / SLOW – 1000 ms
WARUNKI PRACY I SK ADOWANIA
Warunki pracy 0 ~ +50°C, < 80%RH bez kondensacji
Warunki sk adowania -20 ~ +50°C bez baterii, < 90%RH bez kondensacji
ZASILANIE
Baterie 9V DC alkaliczna, typ NEDA 1604A; 6LR61 lub 6F22
Samoczynny wy cznik zasilania po 20 minutach bezczynno ci, z opcj  deaktywacji
PARAMETRY MECHANICZNE
Wy wietlacz LCD 3 ½ cyfry z bargrafem
Od wie anie wy wietlacza 2 razy na sekund
Typ mikrofonu pojemn ciowy 6 mm

cze uniwersalne AC/DC do pod czenia urz dze  zewn trznych
Port RS 232 do po czenia z komputerem PC
Kalibrowanie 94dB / 1kHz (fala sinusoidalna)
Wymiary miernika (d . x szer. x wys.) 256x80x38 mm
Waga 240 g
Stopie  ochrony obudowy IP 40
Wyposa enie komplet baterii, walizka, instrukcja obs ugi
FUNKCJE DODATKOWE
MAX HOLD zatrzymanie maksymalnego wskazania
REC MIN/ MAX zapis w pami ci warto ci maksymalnej / minimalnej

* dok adno  mo e si  obni  w trakcie u ytkowania. Zaleca si  regularn  kalibracj  urz dzenia.
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