ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ШУМОМЕР B&K 2245
СЪС СОФТУЕР ЗА ШУМ В
ОКОЛНА СРЕДА
ПРОЕКТИРАН ЗА ВАШИТЕ
ИЗМЕРВАНИЯ
Цялостно решение, което Ви дава
абсолютна увереност и контрол при
измерване на шум в околна среда

ИЗВЪРШВАЙТЕ ВАШИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ
БЪРЗО, ЛЕСНО И БЕЗПРОБЛЕМНО
Независимо дали работите за организация, която създава шум или го
оценява, много е ценно да притежавате шумомер, който Ви помага в
извършването на шумови измервания всеки път без проблем особено ако
не го използвате толкова често. Чрез новият B&K 2245 клас 1 шумомер
проектиран от най – доверената глобална марка за решения за шумови
измервания, вие получавате всичко необходимо в едно надеждно, лесно за
използване устройство.
Проектиран за вашите цели
Шумомер B&K 2245 със софтуер за измервания на шум в околната среда е
разработен за вашите специфични нужди. С прахо и водоустойчива защита IP55,
шумомера е пригоден както за вътрешно така и за външно ползване. Шумомерът
идва с всичко от което се нуждате за да провеждате измервания в околна среда.
Функциите му включват прости измервания обхващащи голям избор от параметри,
статистически и честотен анализ. Чрез интуативен маркер и инструменти за аудио
възпроизвеждане е улеснено докладването на резултатите.

Направен по - умен – свъзрва се

към допълнителна интелигентна
стационарна станция, която не
изпълнява ролята единствено на
зарядно, но също така може и
автоматично да прехвърля
запазени данни за анализ от
шумомера през мрежа. Това
означава, че устройството е винаги
заредено и готово за работа и вие
никога няма да се притеснявате от
това някой случайно да изтрие
информация ви по случайност.
–всичко е изпълнено с защита за ваша
сигурност.
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НОВ И ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА ШУМОМЕР 2245, С НЕГО
РАБОТАТА Е ИЗПЪЛНЕНА.
Интуативен контрол чрез мобилно приложение
Шумомер B&K 2245 е цялостно пакетно решение.
Докато шумомера може да се използва като
самостоятелно устройство за измерване на шум,
инструментът работи безпроблемно със специално
създадени мобилни приложения, както и с компютър,
което води до изцяло ново ниво на ефективност и
контрол. Точното измерване на шума, анализът и
документацията никога не са били толкова прости.
За всичко което ви интересува: www.bksv.com/2245

Бърз - прехвърля данни на
вашия компютър и го
организира интуитивно за
анализ и отчитане. Софтуерът
е прост, с интуитивен
инструмент за преиграване на
измервания и инструменти за
редактиране на графични
маркери, които ще ви
помогнат да завършите
работата си по-ефективно.
Бележки се показват заедно с
вашите данни и можете също
да експортирате резултати
директно в предварително
конфигурирани шаблони на
Microsoft Excel®.
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Гъвкаво и адаптируемо решение
Шумомера B&K 2245 представямногобройнилеснизаизползване

функциичрез многобройниятобхватот приложения,катовсякоенасочено
спрямоспецифичнаработа.Всякоустройствоможедабъделицензираноза
повечеот едноприложение,товадававъзможност залеснасмянана
задачите,кактоприсмянанаприложенията.

Наличните приложения могат да бъдат свалени от
App Store за iPhone и iPad:

Noise Partner

Work Noise
Partner

Enviro Noise
Partner

Техническа спецификация:
• Съгласно според DIN 45657,ANSI/ASA S1.4 and IEC 61672-1
Class 1

• Записване: измервателните данни ще бъдат

• Параметри на честотната лента: Leq, Lpeak, Lmax, Lmin, LAIeq,

• 16 GB вътрешна памет
• Вграден GPS, Bluetooth и Wi-Fi

• Обхват на измерване: от15.2 до 140 dB от нулатанашумадо
максималнотониво, А–претеглено

LE(SEL), LAFTeq

• Статистика на честотната лента: LAF, LAS, или LAeq
базирано

• Честотен анализ:Leq,LmaxиLminв1/1или1/3октавен спектър

записани през 1, 5, 10, 30 or 60 секундови
интервали
• Звукозапис: MP3 качество

• Вградена Li-Ion батерия, обикновено повече от 14 часа с
включен Wi-Fi
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