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• Měření hluku až do 170dB*2 v třídě 1

• Ideální pro střelnice a měření hluku ze střelby

• Kompatibilní se všemi zvukoměry Optimus*1

• Automatické nastavení kalibrační korekce

• Dostupnost všech standardních měřících funkcí přístroje

Přesné měření hlukové expozice ze střelných zbraní se často ukázalo jako obtížné 

vzhledem ke generovaným vysokým hladinám hluku. V minulosti byste potřebovali 

velmi složitý zvukoměr a mikrofon, aby bylo možné měřit  hladiny přes 140 dB.

Naše nové zvukoměry Optimus mohou být nyní vybaveny mikrofonem pro měření 

vysokých hladin hluku a měřit hladiny až do 170*2 dB. Rychle a jednoduše.

Stačí vyměnit standardní mikrofon/předzesilovač zvukoměru Optimus za 

MV: 200EH, kalibraci provedete jako obvykle a jste připraveni na měření.

U zvukoměrů Optimus zůstávají všechny standardní funkce pro měření k dispozici, 

jako jsou  LAeq, LCPeak, LEP,d a 1/1 oktávová pásma, jakož i VoiceTagTM audio záznam.

MV200EH/04/12/ENr1.1

hhhllluuukkkooovvvýýý
mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg



TTTeeeccchhhnnniiiccckkkééé   úúúdddaaajjjeee
MMMVVV:::222000000EEEHHH   SSSyyyssstttééémmm   ppprrrooo   mmměěěřřřeeennnííí   vvvyyysssoookkkýýýccchhh   hhhlllaaadddiiinnn   hhhllluuukkkuuu

FFFuuunnnkkkccceee   ppprrrooo   mmměěěřřřeeennnííí   hhhllluuukkkuuu...

Dostupné funkce pro měření jsou závislé na typu použitého 
zvukoměru.

Pro podrobné informace se prosím podívejte na specifikaci 
přístroje.

VVVlllaaassstttnnnooossstttiii

MV:200EH je 1/2” prepolarizovaný elektretový        
kondenzátorový mikrofon třídy 1 pro měření vysokých 
hladin hluku.

Pokud je použit MV:200EH splňuje přístroj kritéria  
třídy 1 podle IEC 61672.

PPPooozzznnnááámmmkkkyyy:::

*1. MV:200EH je kompatibilní s následujícími zvukoměry:

CR:151A a CR:152A

CR:151B a CR:152B

CR:161A a CR:162A

CR:161B a CR:162B

CR:161C a CR:162C

CR:161D a CR:162D

CR:171A a CR:172A

CR:171B a CR:172B

CR:171C a CR:172C

*2. Horní mez měřícího rozsahu je určena THD.

Všechny hodnoty, údaje a vlastnosti jsou typické          
a mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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