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I. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 

 

 A műszer használata vagy karbantartása előtt figyelmesen olvassa el az 
alábbi biztonsági információkat. 

 A műszert kizárólag a jelen útmutatóban bemutatott módon működtesse. 
Ellenkező esetben a műszer által biztosított védelem hatékonysága 
csökkenhet. 

 

Környezeti előírások 

(1) A készülék 2000 méteres magasságig bezárólag használható. 

(2) Relatív páratartalom: max. 90%. 

(3) Környezeti hőmérséklet 0 ~40 °C. 

 

Karbantartás és tisztítás 

(1) Kizárólag megfelelően képzett szakember végezhet olyan javításokat és 
karbantartást, melyekre a jelen útmutató nem terjed ki. 

(2) Rendszeres időközönként száraz ronggyal portalanítsa a készülék burkolatát. 
A műszer tisztításához ne használjon súrolóanyagot vagy oldószert. 

 

Biztonsági jelölések 

 
A készülék mindenhol kettős vagy megerősített szigeteléssel 
szerelt. 

C E Az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó előírásokat 
teljesíti. 

 

II. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TULAJDONSÁGOK 

Ezúton is köszönjük, hogy az általunk forgalmazott hangszintmérőt választotta. 
Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig és tartsa be a jelen útmutató előírásait, 
annak érdekében, hogy maximálisan ki tudja használni a készülék nyújtotta 
lehetőségeket. 
 
A készülék teljesíti az IEC651, ANSI S1.4 hangszintmérőkre vonatkozó előírásait. 
 
A hangszintmérő kialakítása lehetővé teszi az ipari-biztonsági hivatalok által 
megkövetelt hangszint mérést, valamint a hangminőség szabályozást eltérő 
környezetekben. 
 

 A készülék mérési sávja 35 dB és 130 dB, illetve 31,5 Hz és 8 KHz közötti. 
 



 

 

 A 4 számjegyű LCD kijelző 0,1 dB-es pontossággal jeleníti meg a mért 
értékeket. 

 

 Két súlyozási lehetőség áll a rendelkezésére (A és C) 
 

 A készülék egyaránt támogatja az AC és DC jelkimenetet, és szabvány 3,5 
mm-es koaxiális csatlakozóval szerelt, amire frekvenciaelemző, 
hangszintrögzítő, FFT (gyors Fourier transzformáció) elemző, grafikus rögzítő 
berendezés, stb. egyaránt csatlakoztatható. 

 

III. SPECIFIKÁCIÓK 

 
Alkalmazott szabványok: Az IEC651, ANSI S1.4 előírásai szerinti készülék 
 
Frekvenciasáv: 31,5 Hz ~ 8 KHz 
 
Hangszint mérési sáv: 35 ~ 130 dB 
 
Frekvenciasúlyozás: A/C 
 
Mikrofon: 1/2 hüvelykes elektret kondenzátor mikrofon 
 
Kijelző: LCD 
 
Digitális kijelző: 4 számjegyű 
 Kijelzési pontosság:  0,1 dB 
 Kijelzés frissítés:  0,5 sec 
 
Idősúlyozás: Gyors (125mS), Lassú (1 sec) 
 
Szintsávok: Alacsony 35 ~ 100 dB; Magas: 65 ~ 130 dB 
 
Mérési pontosság: ± 2,0 dB (referencia körülmények között) 
 
Dinamikasáv: 65 dB 
 
Riasztási funkció: Amennyiben az input érték a mérési sávon kívül esik, 

úgy a kijelzőn az „OVER” kifejezés jelenik meg 
 
Kitartott maximum mérés: Maximum mérés elhalással < 1 dB / 3 perc 
 
Kalibrálás: Elektromos kalibrálás a beépített oszcillátor 

segítségével 
 (1 KHz szinuszhullám) 
 
AC kimenet: 0,65 V RMS valódi lépték (FS) esetén, kimeneti 

impedancia kb. 600 Ω 
 



 

 

DC kimenet: 10 mV / dB, kimeneti impedancia kb. 100 Ω 
 
Tápellátás: 1 db 9 V-os 006P vagy IEC 6F22 vagy NEDA 1604 

elem  
 
Elem élettartam: Kb. 50 óra (alkáli elem esetén) 
 
Üzemi hőmérséklet: -10 - +40 °C (32 - 104 °F) 
 
Üzemi páratartalom: 10 - 90% relatív páratartalom 
 
Tárolási páratartalom: 10 - 75% relatív páratartalom 
 
Méret: 240 (H) x 68 (Sz) x 25 (M) mm 
 
Önsúly: 210 g (elemmel együtt) 
 
Tartozékok: 9 V-os elem, hordtáska, csavarhúzó, Kezelői útmutató, 

3,5 ϕ csatlakozó, szélfogó. 
 

IV. JELLEMZŐK ÉS TULAJDONSÁGOK 

 
(1) Mikrofon 
 1/2 hüvelykes elektromos kondenzátor mikrofon 
 
(2) Kijelző 
 Lehetséges kijelzések: hangnyomás szint (dB), mérési sávon kívül eső érték 

(„OVER”), kitartott maximum mért érték („MAX HOLD”), ill. alacsony tápfeszültség 
kijelzés („BT”). 

 dB 0,1 dB-es pontossággal kijelzett hangnyomás szint 
 OVER Túl magas (vagy alacsony) beállított mérési tartomány esetén 

megjelenő kijelzés. 
 
(3) Főkapcsoló, ill. sávbeállító kapcsoló 

• Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt mérési sávot. 
 (Magas „Hi” mérési sáv = 65 ~ 130 dB; alacsony „Lo” mérési sáv = 35 ~ 100 

dB) 
• „OVER” kijelzés esetén állítsa át a sávbeállító kapcsolót egy másik mérési 

sávra. 
 
(4) Válaszidő és kitartott maximum mérés kapcsoló 

A műszerdinamikai jellemzőket (gyors/lassú), valamint a maximum mért érték 
kitartását beállító kapcsoló 
S (lassú válaszidő): viszonylag stabil hangforrás méréséhez 
F (gyors válaszidő): gyorsan változó hangforrás méréséhez 
MAX HOLD: „Max hold” állásba kapcsolt kapcsoló esetén a műszer a 

maximum hangszint értékeket mutatja meg. A mért 
maximumérték rendszeresen frissítésre kerül.  



 

 

A frissítéshez állítsa a kapcsolót az „F” vagy „S” állásba, hogy törölje a korábbi 
beállítást, majd állítsa a kapcsolót ismét a „MAX HOLD” állásba. 
 

(5) Funkcióállító kapcsoló (A vagy C súlyozás, ill. kalibrálás) 
A: viszonylag stabil hangforrás méréséhez 
C: gyorsan változó hangforrás méréséhez 
CAL 94dB: Kalibrálás 
 

(6) A kalibrálás kapcsolót egyaránt állíthatja az óra járásával megegyező vagy azzal 
ellenkező irányban a szabvány 94,0 dB eléréséhez. 
 
(7) Kimeneti hüvely 

Szabvány 3,5 mm-es hárompólusú koaxiális kimeneti hüvely. 
AC, valamint átalakított DC jelátviteli lehetőséget biztosít külső eszközök felé. 
 

KIMENETI JEL: 
A 3,5 mm-es sztereo fejhallgató kimenet kétféle jel továbbítására alkalmas. 
 
DC kimeneti jel: 

Logaritmikus jel. 10mV / dB 
Impedancia ≤ 100 Ω 
 

AC kimeneti jel: 
egy fokozat eltérés kb. 0,65 V RMS-nek felel meg 
Imprudencia = 600 Ω 
 
DC KIMENETI JEL 
AC KIMENETI JEL 
FÖLDELÉS 
 

(8) Elem fedél (a készülék hátoldalán) 
 
(9) Nullázó gomb: 

A maximum érték kijelzés nullázására szolgál. 
 

(10) Szélfogó 
A mikrofont érő erős szélhatás hibás mérési eredményhez vezethet. Szeles 
helyen történő mérés esetén mindig használja a szélfogót. 
 

Az LCD kijelző kiosztása 
 
(1) Mért hangnyomás szint érték, 0,1 dB pontossággal. 
(2) Mértékegység 
(3) A mérési sávon kívül eső érték kijelzése. 
(4) MAX hold: Kitartott maximum érték. 
(5) BT: Alacsony elemfeszültség kijelzése. 
 

V. KALIBRÁLÁS 

 
(1) Akusztikus hitelesítő berendezés használata 



 

 

 
a) A műszert az alábbiak szerint állítsa be: 
 MÉRÉSI SÁV (RANGE) : Hi 
 VÁLASZIDŐ (RESPONSE) : F 
 FUNKCIÓ (FUNCT)  : A 
 
b) A mikrofont óvatosan illessze be a hitelesítő berendezés bemeneti nyílásába. 
 
c) Kapcsolja be a hitelesítőt, és állítsa a műszer CAL tárcsáját abba az állásba, 

ahol a kijelzett szint és a kívánt érték megegyezik. 
 
Megjegyzés: Szállítás előtt minden esetben elvégezzük az általunk forgalmazott 

termékek kalibrálását. A műszerek kalibrálását évente egyszer 
javasolt újra elvégezni. 

 
(2) Kalibrálás a beépített oszcillátor segítségével 
 

a) A műszert az alábbiak szerint állítsa be: 
 MÉRÉSI SÁV (RANGE) : Hi 
 VÁLASZIDŐ (RESPONSE) : F 
 FUNKCIÓ (FUNCT)  : A 
 
b) Állítsa be a készüléket a kijelzett érték szerint. 

  

VI. MÉRÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
(1) Elemek behelyezése 

Távolítsa el az elem fedelet, és helyezzen be 1 db  006p 9 V-os elemet. 
 Megjegyzés: figyeljen a megfelelő elem polaritásra. 

 
(2) Elem cseréje 

A kijelzőn megjelenő „BT” kijelzés mutatja, ha az elemfeszültség a működéshez 
szükséges szint alá esik. Ilyen esetben cserélje ki a használt elemet. 
 

VII. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK 

 
(1) A mikrofon környezetében fújó szél a ténylegesnél magasabb mért értékeket 

eredményezhet. Szeles környezetben történő használat esetén mindenképp 
helyezze fel a szélfogót, hogy elkerülje a szél okozta nem kívánatos hatások 
rögzítését. 

 
(2) Ha a műszert hosszabb ideje nem, vagy szélsőséges működési körülmények 

között használta, akkor végezze el a készülék kalibrálását az újabb használat 
előtt. 

 
(3) A műszert tartósan ne tárolja magas hőmérsékletű, vagy magas páratartalmú 

helyen. 
 
(4) A mikrofont tartsa szárazon, illetve ne tegye ki szélsőséges vibrációnak. 



 

 

 
(5) Használatot követően vegye ki az elemet, és tartsa a műszert alacsony 

páratartalmú helyen. 
 

VIII. MÉRÉS 

 
(1) Távolítsa el az elem fedelet, és helyezzen be egy 9 voltos elemet. 
 
(2) Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt válaszidőt és súlyozási módot. 

Amennyiben a mérni tervezett hang rövid, lökésszerű, vagy jelentős kiugrásokat 
mutat, válassza a GYORS (FAST) VÁLASZIDŐT. Az átlagos zajszint méréséhez 
válassza a lassú (SLOW) válaszidőt. 

 Általános jellegű zajszint méréséhez válassza az A-súlyozást, akusztikus 
anyagok hangszint méréséhez pedig a C-súlyozást. 

 
(3) A műszert tartsa kényelmesen a kezében, vagy erősítse állványra, és fordítsa a 

mikrofont a mérni szándékozott hangforrás irányába a vonatkozó hangszint érték 
megjelenítéséhez. 

 
(4) A MAX HOLD funkció kiválasztása esetén a műszer kitartott módon jelzi ki a mért 

maximum hangszint értéket. 
 Az aktuálisan kijelzett maximum érték törléséhez nyomja meg a „RESET” 

(nullázás) gombot. 
 
(5) A használat után kapcsolja ki a készüléket. 


