
PPPooouuužžžiiitttííí

• Základní měření hluku

• Kontrola plnění hlukových požadavků

• Posuzování akustické situace

• Testování požárních a výstražných           
poplachových zařízení

• Servis a údržba strojů

Existuje mnoho měření akustického tlaku 
kde není potřeba měřit ekvivalentní hladinu 
akustického tlaku, jako je Leq nebo LAVG,       
a kde základní údaje o měření poskyt-
nou Hladina akustického tlaku (SPL) nebo        
Maximální hladina akustického tlaku Lmax.
Tyto aplikace jsou vhodné pro jednoduchá 
měření hluku, zjištění akustické situace a 
testování požárních a výstražných      
poplachových zařízení.

Žlutá řada zvukoměrů optimus jsou ideální 
přístroje pro tyto aplikace. Mohou být       
upgradovány pro přidání dalších funkcí   
a tím šetří vaši investici.

SSSnnnaaadddnnnééé   mmměěěřřřeeennnííí   dddíííkkkyyy   sssnnnaaadddnnnééé   ooobbbsssllluuuzzzeee

Tyto přístroje měří všechny parametry 
současně. Díky tomu se Vám nemůže stát, 
že nastavíte přístroj špatně, avšak na displeji 
jsou zobrazována pouze důležitá data.
Upřístrojů vybavených datovým záznamem 
jsou data ukládána do paměti pro  následné 
stažení a analýzu v SW NoiseTools.

HHHlllaaavvvnnnííí   vvvlllaaassstttnnnooossstttiii

• Jednoduchá obsluha

• Souběžné měření všech parametrů

• Barevný OLED displej s vysokým rozlišením 

• Nejnovější digitální technologie

• Ergonomické tělo přístroje

• Měřící rozsah 120 dB

• Volitelný datový záznam s audio 
poznámkou VoiceTag

Přístroje CR:151B a CR:152B poskytují        
záznam naměřených dat. Je možné uložit 
přes 10 000 záznamů včetně audio 
poznámky před každým měření pomocí 
funkce VoiceTag. 
Tyto audio poznámky Vám poskytnují 
důležité informace o každém měření               
a můžete je následně přehrát v softwaru 
NoiseTools.

Zvukoměr by měl být investicí, která se 
zhodotí. Proto byly zvukoměry Optimus 
navženy s ohledem na budoucí požadavky.
Přístroje mohou být dodatečně rozšířeny o 
další dostupné funkce nebo o funkce nově 
vyvinuté.

Žlutá řada zvukoměrů Optimus jsou umělecké dílo mezi zvukoměry, které byli navrženy 

aby splňovali nejnovější normy na přístroje pro měření hluku a poskytovali nejvyšší možnou 

úroveň měření s jednoduchým nastavením, používáním a ovládáním.

OOOppptttiiimmmuuusss   ---   žžžllluuutttááá   řřřaaadddaaa
ZZZvvvuuukkkooommměěěrrryyy   ppprrrooo   zzzááákkklllaaadddnnnííí
mmměěěřřřeeennnííí   hhhllluuukkkuuu

pppoookkkrrrooočččiiilllééé
aaapppllliiikkkaaaccceee ssspppeeeccciiiááálllnnnííí

žžžiiivvvoootttnnnííí   
aaa   ppprrraaacccooovvvnnnííí   
ppprrrooossstttřřřeeedddííí

hhhllluuukkkooovvvýýý   
mmmooonnniiitttooorrriiinnngggzzzááákkklllaaadddnnnííí

ZZZááázzznnnaaammm   nnnaaammměěěřřřeeennnýýýccchhh   dddaaattt

UUUpppgggrrraaadddeee   pppřřříííssstttrrrooojjjeee   zzzaaajjjiiissstttííí   zzzhhhooodddnnnoooccceeennnííí   VVVaaašššííí   
iiinnnvvveeessstttiiiccceee...



Funkce Třída 1 Třída 2
Zvukové 
hladiny

Datový
záznam

VoiceTag 
audio 

poznámka

Softwarová 
podpora

Měřící souprava

Přístroj

CR:152A Ano Ano CK:152A

CR:151A Ano Ano CK:151A

CR:152B Ano Ano Ano Ano Ano CK:152B

CR:151B Ano Ano Ano Ano Ano CK:151B

SSStttaaannndddaaarrrdddnnnííí   pppřřřííísssllluuušššeeennnssstttvvvííí
Zvukoměry optimus jsou standardně dodávány s následujícím
příslušenstvím:
Uživatelskýmanual
Certifikát o kalibraci
USB datový/napájecí kabel
Chránič proti větru
NoiseTools Software CD (Vyžaduje verze B pro stažení naměřených dat)

MMMěěěřřřííícccííí sssooouuuppprrraaavvvaaa
Zvukoměry Optimus jsou k dispozici v kompletních sadách pro
měření s následujícím příslušenstvím:
Zvukoměr optimus
Akustický kalibrátor CR:515 Třída 1 nebo CR:514 Třída 2
UA:237 90mm chráníč proti větru
CK:300 Transportní kufr
Uživatelskýmanual a Certifikát o kalibraci
USB datový/napájecí kabel a NoiseTools Software CD (Vyžaduje 
verze B pro stažení naměřených dat)

VVVyyyhhhooovvvuuujjjeee nnnooorrrmmmááámmm
IEC 61672-1:2002 třída 1 nebo třída 2
IEC 60651:2001 třída 1 nebo třída 2
ANSI S1.4-1983 (R2006)

MMMiiikkkrrrooofffooonnn
Třída 1 typMK:224 prepolarizovaný
Třída 2 typMK:216 prepolarizovaný

MMMiiikkkrrrooofffooonnnnnnííí pppřřřeeedddzzzeeesssiiilllooovvvaaaččč
MV:200 oddělitelný předzesilovač

DDDyyynnnaaammmiiiccckkkýýý rrrooozzzsssaaahhh
20dB až 140dB RMS v jednom rozsahu
Vlastní šum: <18dB(A) třída 1, <21dB(A) třída 2

FFFrrreeekkkvvveeennnčččnnnííí   vvvááážžžeeennnííí
RMS a Peak: A, C a Změřeny souběžně

ČČČaaasssooovvvééé vvvááážžžeeennnííí
Fast, Slow a Impulse měřeny souběžně

DDDiiissspppllleeejjj
Barevný displej OLED s vysokým rozlišením
Světelný senzor a podsvícená klávesnice

PPPaaammměěěťťť
4GB s možností uložení až 10 000 měření         
(verze B)

AAAuuudddiiitttSSStttooorrreee
Ověřená data uložená v zabezpečené
paměti

RRRooozzzllliiišššeeennnííí   čččaaasssooovvvéééhhhooo   ppprrrůůůbbběěěhhhuuu   (Global settings)
10ms, 62.5ms, 125ms, 250ms, 1/2s, 1s , 2s
(Uživatelsky nastavitelné)

VVVoooiiiccceeeTTTaaaggg AAAuuudddiiiooo   zzzááázzznnnaaammm   (((VVVeeerrrzzzeee   BBB)))
Až 30 vteřit audio poznámky ke každému
měření 

SSSoooffftttwwwaaarrreee
Software NoiseTools pro stahování dat, konfiguraci
přístroje a analýzu naměřených dat.
Kompatibilní sMicrosoft Windows XP, Vista
a Windows 7 (32bit & 64bit)
Software NoiseTools není licencován a není omezen 
počet jeho instalací.

MMMěěěřřřeeennnééé   hhhooodddnnnoootttyyy

CCCRRR:::111555222AAA   aaa   CCCRRR:::111555111AAA

ZZZooobbbrrraaazzzooovvvaaannnééé   hhhooodddnnnoootttyyy
LXY, LXYMax, LXYMin

Doba měření

CCCRRR:::111555222BBB   aaa   CCCRRR111555111BBB
ZZZooobbbrrraaazzzooovvvaaannnééé   hhhooodddnnnoootttyyy
LXY, LXYMax, LXYMin

Doba měření

UUUkkklllááádddaaannnééé   hhhooodddnnnoootttyyy
LXYMax a časový záznam LXYMax

kde x=A ,C ,Z; y= F, S, I

Všechny výše uvedené hodnoty, specifikace a funkce 
jsou typické a mohou se měnit bez předchozího upo-
zornění

Poznámky
1.Podrobnosti o zobrazených a uložených 
parametrech, naleznete v uživatelské příručce        
Optimus.

ISO 9001:2008
FM 531001

ISO 14001:2004
EMS 552104

BRITISH 
SAFETY 

COUNCIL 

Member 

RRRooozzzmmměěěrrryyy
Velikost: 283mm x 65mm x 30mm

VVVáááhhhaaa
300gms/10oz

BBBaaattteeerrriiieee
4 x AA alkalické

ŽŽŽiiivvvoootttnnnooosssttt   bbbaaattteeerrriiiííí
Typicky 12 hodin s alkalickými AA
Typicky 20 hodin s lithiovými AA

Životnost baterií je závislá na typu, kvalitě
a na jasu displeje.

PPPřřřiiipppooojjjeeennnííí
USB typ B do PC
AC a DC výstup přes ZL:174 (2 x Phono, 1m)
Multi-pin IO pro externí napájení přes ZL:
171 cable (2.1mm konektor)
Externí napájení: 5v-15v přesMultiIO konektor
přes kabel ZL:171 (2.1mm konektor)

ZZZááávvviiittt   ppprrrooo   ssstttaaatttiiivvv
1/4”Whitworth

TTTěěělllooo   pppřřříííssstttrrrooojjjeee
Materiál: High Impact ABS-PC s měkkou zádí
a klávesnicí

PPPrrrooovvvooozzznnnííí   pppooodddmmmííínnnkkkyyy
Teplota: provozní -10°C až +50°C,
skladovací -20°C až +60°C
Vlhkost: až do 95% RH nekondenzující

EEEllleeekkktttrrrooommmaaagggnnneeetttiiiccckkkááá   kkkooommmpppaaatttiiibbbiiillliiitttaaa
IEC 61672-1:2002 a IEC 61672-2:2003
Kromě případu ve znění EN 61000-6-1:2007
a EN 61000-6-1:2007

JJJaaazzzyyykkkyyy
Angličtina, Francouzština, Němčina,
Španělština. Další jazyky mohou být
dostupné.

VVVýýýbbběěěrrr   pppřřříííssstttrrrooojjjeee

Okružní 963
674 01 Třebíč
Česká republika

tel.: +420 568 846 601
mobil: +420 605 164 803

e-mail: info@via-alta.cz
http://merenihluku.via-alta.cz

TTTeeeccchhhnnniiiccckkkééé   úúúdddaaajjjeee


