


MIER-CENTER390 Miernik nat enia d wi ku z loggerem

• Zgodny z norm  IEC 61672-1 klasa 2, ANSI S1.4 typ 2.

• Logger (rejestrator) 31000 zestawów danych pomiarowych z funkcj  ustawiania odst pu
czasowego rejestracji (od 1 do 60 s)

• Mo liwo  zapisywania danych pomiarowych bezpo rednio (w czasie rzeczywistym) na
komputerze

• Pami  wyników pomiarów (99 komórek), obs ugiwana "r cznie"

• Zakres cz stotliwo ci: 20 Hz - 8 kHz

• Zakres pomiaru: 30-130 dB

• Dok adno : ±1,4 dB, (w odniesieniu do 94 dB przy 1 kHz)

• Podwójny wy wietlacz ciek okrystaliczny z pod wietleniem

- pole cyfrowe: 4 cyfry, rozdzielczo  wskazania 0,1 dB, od wie anie co 0,5 s

- pole analogowe: bargraf, 50 segmentów, rozdzielczo  2 dB, od wie anie co 50 ms

• Korekcja pasma: A/C

• Tryby czasowe: szybki (125 ms), wolny (1 s)

• Zakres dynamiki: 100 dB

• Pojemno ciowy mikrofon elektretowy (z mo liwo ci  wykr cenia w celu do czenia
przed acza)

• Wskazanie warto ci maks./min.

• Komparator z wyj ciem sygna u alarmu: "OVER", gdy wynik pomiaru jest wi kszy od górnej
warto ci granicznej; "UNDER", gdy wynik pomiaru jest mniejszy od dolnej warto ci granicznej

• Zegar czasu rzeczywistego

• Potencjometr kalibracji

• Interfejs USB

• Wyj cie analogowe: ac (1 mV przy wskazaniu pe nozakresowym) / dc (10 mV/dB)

• Zasilanie: 4 baterie LR6P (4 x 1,5 V)

• Wska nik zu ycia baterii (4 poziomy)

• Czas pracy: ok. 30 h (przy zasilaniu z baterii alkalicznej)

• Mo liwo  zast pienia baterii akumulatorami (konieczno  u ycia oddzielnej adowarki)



• Automatyczne wy czanie zasilania po 30 minutach braku aktywno ci operatora(z mo liwo ci
wy czenia tej funkcji)

• Moc pobierana: ok. 0,3 W

• Wej cie zewn trznego zasilacza 9 V

• Gniazdo do przykr cenia na statywie lub wysi gniku

• Zakres temperatur pracy: od 0 do 40°C

• Wymiary: 272x83x42 [mm]

• Masa: 390 g (z bateri )

• Akcesoria: baterie (4 szt.), ma y neseser, wiatrochron, wkr tak do kalibracji, wtyk 3,5 mm,
oprogramowanie TestLink SE-390 na p ycie CD (pod MS Windows NT/2000/XP/Vista, przewód
USB, p yta CD ze sterownikami, instrukcja obs ugi, instrukcja instalacji sterowników

• Akcesoria opcjonalne (za dodatkow  op at ): zasilacz sieciowy, przed acze do mikrofonu
(d ugo  5 m i 10 m), kalibrator CENTER 326


