
• Digitální zvukoměr třídy přesnosti II. a se záznamem na SD paměťovou kartu

• 0,5" mikrofon; 3 rozsahy (30 ÷ 80dB, 50 ÷ 100dB a 80 ÷ 130dB); rozlišení 0,1dB

• Možnost nastavení váhových fi ltrů A a C

• Funkce "Data Hold" a "Peak Hold", ukládání min/max hodnot

• Možnost nastavení rychlého (200ms) a pomalého (500ms) váhování

• Integrovaný kalibrátor - přístroj lze ihned snadno zkalibrovat

• Napájení 6 x 1,5V baterie AA, nebo z AC/DC adaptéru 9V (opt.)

• Rozměry a hmotnost: 245 x 68 x 45mm, hmotnost 489g

• Rozhraní RS-232 / USB

• Digitální zvukoměr třídy přesnosti II s oddělenou sondou

• 0,5" mikrofon; 3 rozsahy (30 ÷ 80dB, 50 ÷ 100dB a 80 ÷ 130dB); rozlišení 0,1dB

• Možnost nastavení váhových fi ltrů A a C; automatická/manuální volba rozsahu

• Funkce "Data Hold" a "Peak Hold", ukládání min/max hodnot

• Možnost nastavení rychlého (200ms) a pomalého (500ms) váhování

• Integrovaný kalibrátor - přístroj lze ihned snadno zkalibrovat

• Napájení 1 x 9V baterie; rozměr sondy 170,5 x 24,5 x 19mm

• Rozměry a hmotnost přístroje: 205 x 68 x 29mm, hmotnost 405g včetně sondy

• Rozhraní RS-232; AC výstup

• Standardní zvukový kalibrátor 94 db / 1000 Hz

• Vhodný pro přesnou kalibraci měřičů úrovně zvuku

• Celkové harmonické zkreslení 2 %, vhodný typ mikrofonu je 0,5"

• Mikrofon kalibrovaného zvukoměru se připojí do kalibrátoru, zvukoměr se nastaví 

na rozsah 94 dB a na kalibrátoru se nastaví přepínač TEST/ON (OFF/BATT) 

do polohy ON. Generuje se čistý tón.

ZVUKOMĚR, ZÁZNAMNÍK                                                                    SL-4023SD

ZVUKOMĚR                                                                                              SL-4013

KALIBRÁTOR  ZVUKOMĚRŮ                                                                      SC-941

LUTRON                                                                                                                                      

LUTRON                                                                                                                                      

LUTRON                                                                                                                                      

Rozsah Rozlišení Přesnost

Zvuk (váhové fi ltry - charakteristika "A", třída 2)

- frekvenční pásmo 31,5 ÷ 8 000 Hz

30 ÷ 94 dB 0,1 dB 31,5 Hz: ±3,5 dB; 63 Hz: ±2,5 dB; 125 Hz: ±2,0 dB; 250 Hz: ±1,9 dB; 500 Hz: ±1,9 dB; 

1 kHz: ±1,4 dB; 2 kHz: ±2,6 dB; 4 kHz: ±3,6 dB; 8 kHz: ±5,6 dB

Standardní příslušenství návod

Volitelné příslušenství měkké pouzdro CA-05A; brašna CA-06; SC-941 - zvuk. kalibrátor 94 dB; SC-942 - zvuk. kalibrátor (94 dB/114 dB); 

SB-01 - ochrana proti větru; USB-01 - USB kabel; UPCB-02 - kabel RS-232; SW-U801-WIN - software; AC/DC 

adaptér

Rozsah Rozlišení Přesnost

Zvuk (váhové fi ltry - charakteristika "A", třída 2)

- frekvenční pásmo 31,5 ÷ 8 000 Hz

30 ÷ 94 dB 0,1 dB 31,5 Hz: ±3 dB; 63 Hz: ±2 dB; 125 Hz: ±1,5 dB; 250 Hz: ±1,5 dB; 500 Hz: ±1,5 dB; 

1 kHz: ±1,5 dB; 2 kHz: ±2 dB; 4 kHz: ±3 dB; 8 kHz: ±5 dB

Standardní příslušenství návod

Volitelné příslušenství brašna CA-06; SC-941 - zvuk. kalibrátor 94 dB; SC-942 - zvuk. kalibrátor (94 dB/114 dB); UPCB-02 - kabel RS-232; 

SW-U801-WIN - software

Zvuk (úroveň/frekvence) 94 dB / 1000 Hz

Celkové harmonické zkreslení 2 %

Test baterie zabudovaný indikátor testu baterie

Napájení / spotřeba alkalická baterie 9 V / 7 mA

Rozměry a hmotnost 50 mm x průměr 82 mm; 340 g (včetně baterie)
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