
Duomenų lapai

TextFlow 12

Garso lygio matuoklis, Tipas: 815

Užsakymo data

Užsakymo numeris 474300 815

GTIN 4029547001864

Produktų klasė 47B

Aprašymas

Modelis:
2 tikslumo klasės garso lygio matavimo prietaisas pagal IEC 60942.
Funkcija:
Dažnio vertinimas pagal A ir C charakteristines kreives; esama matavimo vertė; dalinio matavimo
sritys; laiko vertinimas (galima perjungti: FAST 125 ms / SLOW 1 s); min. / maks. verčių atmintinė.
Paskirtis:
Idealus prietaisas kasdieniam darbui; nesvarbu, ar tai oro kondicionavimo arba šildymo įranga, ar
mašinų arba deginimo įrenginių skleidžiamo triukšmo matavimai.
Šis matavimo prietaisas triukšmo matavimui aplinkoje, kurioje aptinkamas 32 - 130 decibelų
triukšmas, tinkamas naudoti daugelyje sričių. 30 decibelų garsas panašūs į laikrodžio tiksėjimą,
o 130 decibelų - į orlaivio variklio garsą už 25 m. A charakteristinių kreivių dažnio vertinimas
atitinka žmogaus ausies jautrumą triukšmo slėgiui, o C charakteristinė kreivė taip pat įvertina
žemo dažnio triukšmo komponentus. Matavimo prietaisas decibelams matuoti yra būtinas darbo
vietoje, nes net biuro darbo vietose dažnai neatpažįstama, koks yra tikrasis triukšmo lygis, todėl
jo nepavykta neutralizuoti.
Tiekimo sudėtis:
Su mikrofonu, apsauga nuo vėjo ir baterija Nr. 081561, dyd. 6LR61.
Pastaba:
Garso lygio kalibratorius pagal užklausimą.
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Duomenų lapai

TextFlow 12
Kalibravimas: I12
Matavimo ribos (diapazonas): 32 - 130 dB(A)
Leistina paklaida: ±1,0 dB(A)
Ilgis: 255 mm
Plotis: 55 mm
Aukštis: 43 mm
Svoris: 195 g

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas 815

Aukštis 43 mm

Matavimo ribos (diapazonas) 32 - 130 dB(A)

Plotis 55 mm

Ilgis 255 mm

Svoris 195 g

Leistina paklaida ±1,0 dB(A)

Įmontuotų baterijų Nr. 081561 6LR61

Baterijų kiekis 1

Maitinimas Baterijos

Kalibravimas I12

Produkto rūšis Garso lygio matuokliai

Paslaugos

Kalibravimas Garso lygio matavimo prietaisas 016800

Žymėjimas lazeriu Tipas 018940

Kalibravimas Garso lygio matavimo prietaisas Tipas S 029120 S

Priedai

Šarminiai mangano akumuliatoriai  Tarptautinis dydis
6LR61

081556 6LR61
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