
OOOppptttiiimmmuuusss   ---   čččeeerrrvvveeennnááá   řřřaaadddaaa
ZZZvvvuuukkkooommměěěrrryyy   ppprrrooo   mmměěěřřřeeennnííí   hhhllluuukkkuuu
zzz   dddoooppprrraaavvvyyy

The	optimus red	sound	level	meters	use	the	very	latest	digital	technology	and	industrial	design	to	give	you	

the	ideal	instrument	for	Occupational	and	Industrial	Hygiene	noise	measurements.
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eální přístroj.

zzzááákkklllaaadddnnnííí
hhhllluuukkkooovvvýýý

mmmooonnniiitttooorrriiinnnggg

žžžiiivvvoootttnnnííí
aaa   ppprrraaacccooovvvnnnííí
ppprrrooossstttřřřeeedddííí

pppoookkkrrrooočččiiilllééé
aaapppllliiikkkaaaccceee ssspppeeeccciiiááálllnnnííí

Červená řada zvukoměrů Optimus používá nejmodernější digitální technologie            
a průmyslový design vám dává ideální přístroj pro měření hluku ze silniční, železniční 
a letecké dopravy.

PPPooouuužžžiiitttííí

• Hluk ze silniční, železniční a letecké    
dopravy 

• Hluk z hudebních, společenských 
a sportovních akcí

• Hluk ze střelby
• Hlukové zkoušky strojů
• Hodnocení hluku v komunálním 
   prostředí
• Obecná měření hluku

HHHlllaaavvvnnnííí   fffuuunnnkkkccceee

• Jednoduchá obsluha a ergonomický
design

• Souběžné měření všech hlukových      
hladin 

• VoiceTag™ audio poznámka
• AuditStore™ ověření měření
• Nejnovější digitální technologie, 

barevný displejem OLED s vysokým     
rozlišením a podsvícená klávesnice

• Měření až do 140dB(A) a 143dB(C) Peak
v jednom měřícím rozsahu

• 1/1 oktávové filtry v reálném čase
• NR & NC hodnoty a křivky na displeji
• Pauza a zpětné mazání jako standardní

funkce
• Velmi velká 4GB paměť do které lze

uložit přes 10 000 měření
• Dlouhá životnost baterií
• Měření až do 170dB s doplňkovým     

mikrofonním systémem MV:200EH

Červená řada  zvukoměrů  Optimus jsou  ideální
přístroje pro měření hluku ze silniční,
železniční a letecké dopravy. S přístroji
mužete  přesně  mapovat a  následně      
analyzovat hlukovou situaci v oblastech
zatížených dopravním hlukem, zejména
v okolí dopravních koridorů. Přístroje mají
jasný OLED barevný displej  s vysokým roz-
lišením, šířkou měřícího rozsahu 120dB (až 
140dB (A) a 143dB (C) Peak) a současné 
měření všech dostupných parametrů.

Není potřeba nastavení a komplikované         
konfigurace. Stačí jen zapnout, zkalibrovat
a stisknout tlačítko start.

Je to tak jednoduché.

VVVoooiiiccceeeTTTaaaggg   aaauuudddiiiooo   pppooozzznnnááámmmkkkaaa

Před každým měřením můžete jednoduše nahrát
audio poznámku mluvením do mikrofonu.

Můžete nahrávat poznámky o měření, umístění,
informace, které mohou být později užitečné.

IIIdddeeeááálllnnnííí   pppřřříííssstttrrrooojjj   ppprrrooo   vvvšššeeeccchhhnnnyyy   aaapppllliiikkkaaaccceee...

Přístroje jsou ideální pro měřeníí hluku ze
společenských akcí s hudební produkcí, jako
jsou sportovní akce, festivaly, kulturní akce
a promotion akce.

Díky těmto přístrojům můžete přesně     
monitorovat hluk v lokalitě, kde probíhá    
sledovaná akce a hodnotit dopad na okolní
prostředí.



SSSnnnaaadddnnnééé   ooovvvlllááádddááánnnííí   aaa   vvvyyyssspppěěělllááá   ttteeeccchhhnnnooolllooogggiiieee

IIIdddeeeááálllnnnííí   řřřeeešššeeennnííí   ppprrrooo   hhhllluuukkk   zzz   dddoooppprrraaavvvyyy

Zvukoměry OOOppptttiiimmmuuusss byly navrženy

s ohledem na snadné ovládání,

jakožto nejdůležitější vlastností

pro měření a sledování hluku.

Přístroje využívají nejmodernější

digitální technologie a design

průmyslové techniky aby vše bylo

jasné a jednoduché, jak je to jen

možné.

Barevný displej OLED s vysokým

rozlišením je čitelný za všech

podmínek a při nízkém osvětlení

je klávesnice automaticky pods-

vícena.

Tělo přístroje je robustní a pokryto

adhezní hmotou. Díky tomu můžete

přístroj bezpečně držet i když

máte rukavice.

Data z měření jsou zobrazena     

v jasném a jednoduchém formátu

s grafem v reálném čase a tak můžete

vidět, jak se mění úroveň hluku

s časem.

Všechny funkce přístroje jsou

měřeny souběžně a s měřícím

rozsahem 120dB si nemusíte dělat

starosti s výběrem správného    

rozsahu. OOOppptttiiimmmuuusss může měřit až

do 140dB(A) a 143dB(C) Peak         

v jednom rozsahu. Stačí jen           

zapnout, zkalibrovat a jste            

připraveni na měření.

Zvukoměry OOOppptttiiimmmuuusss   čččeeerrrvvveeennnééé   řřřaaadddyyy jsou ideálními přístroji pro měření

hluku z dopravy jakož i základní zjištění akustické situace. Pro

tyto aplikace vám dá optimus všechny potřebné informace. 

EEEUUU   sssmmměěěrrrnnniiiccceee   ppprrrooo   hhhllluuukkk

Pokud pracujete se směrnicemi EU v oblasti fyzikálních faktorů,

hodnota Leq vám podá informace, které potřebujete.

Hladiny akustického tlaku jsou měřeny současně a umožňují stanovení

LAeq,8h a LAeq,16h. Také je měřena LAE společně s LMax.

OOOkkktttááávvvooovvvééé   pppááásssmmmooovvvééé   fffiiillltttrrryyy   ppprrrooo aaannnaaalllýýýzzzuuu   zzzvvvuuukkkuuu

Přístroje CR:162C a CR:161C jsou vybaveny oktávovými frekvenčními filtry

v reálném čase, které měří zvuk v 10ti různých frekvenčních pásmech.

Měření oktávových frekvenčních pásem probíhá souběžně s měřením ostatních

parametrů a obsahuje celkovou  hladinu  v  každém frekvenčním pásmu       

s časovým průběhem frekvenčního pásma po celou dobu měření.

ZZZááákkklllaaadddnnnííí   mmměěěřřřeeennnííí   hhhllluuukkkuuu

Zvukoměry    oooppptttiiimmmuuusss         čččeeerrrvvveeennnááá         řřřaaadddaaa 

mohou být také  použity pro základní

měření hluku tam, kde je vyžadováno

měření hluku například vyhláškou nebo

bezpečnostními předpisy.

TTTřřřííídddaaa   pppřřřeeesssnnnooossstttiii   111   aaa   222

Pro přesná měření jsou k dispozici

přístroje v třídě přesnosti 1 a v třídě

přesnosti 2.

ZZZááázzznnnaaammm   dddaaattt   aaa   ssstttaaažžžeeennnííí   dddooo   PPPCCC

Potřebujete-li záznam naměřených

dat a stažení do PC, je tato funkce

dostupná u verzí přístrojů B, C a D. 

Tyto přístroje jsou dodávány se

softwarem NoiseTools a USB kabelem

pro stahování dat z přístroje.

MMMěěěřřřeeennnííí   hhhllluuukkkuuu   nnnaaa   ssspppooollleeečččeeennnssskkkýýýccchhh   aaakkkcccíííccchhh   sss   hhhuuudddeeebbbnnnííí   ppprrroooddduuukkkcccííí

Zvukoměry oooppptttiiimmmuuusss   čččeeerrrvvveeennnááá   řřřaaadddaaa jsou přístroje ideální pro měření

hluku ze společenských akcí s hudební produkcí.

Po vybrání vámi požadovaného nastavení, je nastavení uloženo a tak při 

každém použití přístroje budete mít všechny informace, které potřebujete.



VVVeeerrrzzzeee   pppřřříííssstttrrrooojjjůůů   aaa   mmměěěřřřííícccííí   sssooouuuppprrraaavvvyyy

NNNoooiiissseeeTTToooooolllsss   SSSoooffftttwwwaaarrreee

Zvukoměry oooppptttiiimmmuuusss   čččeeerrrvvveeennnééé   řřřaaadddyyy   zahrnují varianty A, B, C  

a D, jež mohou být v třídě přesnosti 1 nebo 2. Všechny

přístroje měří akustické hladiny včetně Lmax a Lmin na všech

frekvenčních a časových vahách. 

Verze A měří ekvivalentní hladiny jako jsou Leq a LAE,  C-A,

Peak špičková hladina akustického tlaku a „virtuální“ zvukoměry

OSHA/MSHA/ACGIH.

Verze B poskytuje stejné funkce jako verze A a navíc umožňuje

záznam měřených dat a stahování dat do PC  softwarem

NoiseTools.

Ve verzi C jsou přidány k funkcím verze B oktávové filtry      

v reálném čase, které je možno využít pro výběr ochrany

sluchu. 

Verze D navíc obsahuje NR a NC hodnoty a křivky zobrazené

na displeji přístroje.

Technické údaje a přehledová tabulka jsou uvedeny                  

na následující straně.

Software NoiseTools vám dává rychlý a snadný způsob pro

stažení, analýzu a vyhodnocení vašeho měření. V úvodním

souhrnném zobrazení jsou ukázány nejčastěji používané

informace z měření a pomocí jednoduchých ikon umožňuje

získání detailních informací o naměřených datech. Pro

rychlou zprávu z měření můžete snadno vytisknout souhrnné                        

informace zobrazené v softwaru.

Pro pokročilé uživatele jsou všechny hodnoty měřené        

přístrojem  k dispozici pro hodnocení a analýzu a mohou být

exportována pro další využití.

VoiceTag – audio poznámka může být přehrána a automaticky

uložena s naměřenými daty.

Pokud jsou k dispozici data z oktávových pásem, mohou být

využita k výpočtu a stanovení druhu chráničů sluchu.

Abychom vám pomohli udržet vaše naměřená data přehledná

a snadno dostupná, NoisTools umožňuje třídit každé měření

podle osob, míst nebo projektů.

Měření mohou být řazena

podle jakéhokoli parametru

– osoby, místa nebo projektu. Díky tomu jsou rychle a snadno

vyhotoveny protokoly z měření.

NoiseTools je dodáván bez jakýchkoli licenčních omezení nebo

limitů a umožňuje vám instalovat program na tolik PC kolik

potřebujete, bez dodatečných příplatků.

AuditStore™je nová technologie, která vám pomůže zajistit

platnost a důvěryhodnost vašich naměřených dat. AuditStore

umožňuje uživateli zajistit pravost naměřených dat, která

byla stažena do softwaru  NoiseTools, oproti datům                             

v zabezpečeném datovém úložišti v přístroji. Po každém měření,

které provedete s přístrojem optimus, jsou data ukládána do

samostatné zabezpečené paměti, která je nezávislá na hlavní

paměti. Tato data obsahují základní informace o měření jako

je čas, datum a doba měření LAeq, Peak(C)  a LAFmax, LA10 a LA90

(jsou-li v přístroji dostupné) a indikaci překročení rozsahu.

Kromě   dat  z  měření   hluku 

jsou  také  uloženy  informace 

o  poslední  kalibraci přístroje.

Pokud je  potřeba, mohou být 

AuditStore       data    stažena 

z přístroje a pak mohou být měření zkontrolována oproti

AuditStore.

Software NoiseTools bude kontrolovat, zda informace z

měření uložené v hlavní databázi a zobrazované na displeji,

odpovídají hodnotám v AuditStore zabezpečené paměti.

NoiseTools ukáže ověřovací symboly pokud informace

souhlasí. Jedinečná vlastnost, využitelná v jakémkoli právním

řízení.

AAAuuudddiiitttSSStttooorrreee   ooovvvěěěřřřeeennnííí   dddaaattt

Pro přístroje OOOppptttiiimmmuuusss jsou dostupné kompletní soupravy

pro měření, které obsahují zvukoměr, akustický kalibrátor,

chránič proti větru, kabely a příslušenství. Souprava pro

měření obsahuje všechno potřebné příslušenství pro zjištění

hlukové situace.



Technické údaje
VVVyyyhhhooovvvuuujjjeee   nnnooorrrmmmááámmm 
IEC 61672-1:2002 třída 1 nebo třída 2, skupina X 
IEC 60651:2001 třída 1 nebo třída 2 
IEC 60804:2000 třída 1 nebo třída 2 
IEC 61252:1993 Personal Sound Exposure Meters 
ANSI S1.4 -1983 (R2006),  ANSI S1.43 - 1997(R2007) 
ANSI S1.25:1991 
1/1 oktávové filtry IEC 61260 & ANSI S1.11-2004 (C a D 
varianta) 

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

MMMiiikkkrrrooofffooonnnnnnííí   pppřřřeeedddzzzeeesssiiilllooovvvaaaččč   
MV:200 odnímatelný předzesilovač

DDDyyynnnaaammmiiiccckkkýýý   rrrooozzzsssaaahhh   
20dB až140dB RMS v jednom rozsahu 
Vlastní šum: <18dB(A) třída 1, <21dB(A) třída 2

FFFrrreeekkkvvveeennnčččnnnííí   vvvááážžžeeennnííí   
RMS a Peak : A, C a Z měřeny souběžně 
Frekvenční pásma :10 oktávových pásem (31.5Hz až 16kHz,
C a D varianty)

ČČČaaasssooovvvééé   vvvááážžžeeennnííí 
Fast, Slow a Impulse měřeny souběžně

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

PPPaaammměěěťťť 
4GB (B, C a D verze), možnost rozšíření až na 32 GB

AAAuuudddiiitttSSStttooorrreee   
Ověření naměřených dat uložených v zabezpečené paměti

RRRooozzzllliiišššeeennnííí   čččaaasssooovvvéééhhhooo   ppprrrůůůbbběěěhhhuuu   (((GGGlllooobbbaaalll   ssseeettttttiiinnngggsss)))   
10ms, 62.5ms, 125ms, 250ms, 1/2 s, 1 s, 2 s (nastavitelné
uživatelem)

VVVoooiiiccceeeTTTaaaggg   ---   aaauuudddiiiooo   pppooozzznnnááámmmkkkaaa   (((BBB,,,   CCC   aaa   DDD   VVVeeerrrzzzeee)))   
Až 30 vteřin audio poznámky ke každému měření.

IIInnnttteeegggrrrááátttooorrryyy   
Tři současně měřící “virtuální” zvukoměry. Integrátor 1 je
přednastaven na Q3 pro hladiny Leq. Integrátor 2 a 3 může
být nastaven následovně: 
Exchange Rate:            3, 4 or 5 dB 
Mezní hodnota:           70dB až 120dB (krok po 1 dB) 
Časové vážení:             None nebo Slow 
Vztažná hodnota:        70dB až 120dB (krok po 1 dB) 
Vztažný čas:                 1 až 12 hodin s krokem po 1 hodině

RRRyyyccchhhlllééé   nnnaaassstttaaavvveeennnííí   iiinnnttteeegggrrrááátttooorrrůůů   
EU, OSHA HC & OSHA NC, OSHA HC & ACGIH, 
MSHA HC & MSHA EC, Custom 1 a Custom 2

OOOvvvlllááádddááánnnííí   mmměěěřřřeeennnííí   
Pause a Back Erase - funkce pauzy a zpětného mazání 
s uživatelsky nastavitelnou délkou mazání.

RRRooozzzmmměěěrrryyy   
Velikost:        283mm x 65mm x 30mm 
Váha:             300g / 10oz

BBBaaattteeerrriiieee   
4 x AA Alkalické

ŽŽŽiiivvvoootttnnnooosssttt   bbbaaattteeerrriiiííí   
Typicky 12 hodin s alkalickými AA 
Typicky 20 hodin s lithium 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 přes MultiIO 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.

SSSoooffftttwwwaaarrreee   
Software NoiseTools pro stahování dat, konfiguraci přístroje  
a analýzu naměřených dat. Kompatibilní s Microsoft Windows
XP, Vista a 7 (32bit & 64bit)

MMMěěěřřřeeennnééé   hhhooodddnnnoootttyyy   
CCCRRR:::111666222AAA   aaa   CCCRRR:::111666111AAA   
ZZZooobbbrrraaazzzooovvvaaannnééé   hhhooodddnnnoootttyyy   
LXY, LXYMax, LXYMin, LXeq, LCPeak, LZPeak, LCeq-LAeq, LXE 

Graf LAeq, LCPeak 

Integrátory 2 a 3: TWA,% hluková dávka  (%Dose), 
Předpokládaná % hluková dávka (Est% Dose) 
Doba měření

CCCRRR:::111666222BBB   &&&   CCCRRR:::111666111BBB   
ZZZooobbbrrraaazzzooovvvaaannnééé   hhhooodddnnnoootttyyy   
LXY, LXYMax, LXYMin,,LXeq, LCPeak, LZPeak, LCeq-LAeq, LXE, LAIeq 

Measurement Run Time 
Integrators 2 & 3: TWA, Dose%, Est Dose% 

UUUkkklllááádddaaannnééé   hhhooodddnnnoootttyyy   
LXYMax a časový průběh LXYMax

LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak

Časový průběh LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq 

Integrátory 2 a 3: LAVG , TWA. 
Hluková dávka% (Dose%) 
Časový průběh LAVG

CCCRRR:::111666222CCC   aaa   CCCRRR:::111666111CCC   
ZZZooobbbrrraaazzzooovvvaaannnééé   hhhooodddnnnoootttyyy   
LXY, LXYMax, LXYMin, LXeq, LCPeak, LZPeak, LCeq-LAeq, LXE, LAIeq 

Graf LAeq, LCPeak 

Doba měření 
Integrátory 2 a 3: TWA, 
Hluková dávka % (Dose%), 
Předpokládaná hluková dávka %  (Est Dose%) 
Oktávové pásmové filtry v reálném čase

UUUkkklllááádddaaannnééé   hhhooodddnnnoootttyyy   
LXYMax a časový průběh LXYMax

LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak

Časový průběh LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq 

Integrátory 2 a 3: LAVG , TWA. 
Hluková dávka% (Dose%) 
Časový průběh LAVG 

Oktávová pásma: celková Leq a časový průběh Leq pro každé
oktávové pásmo 
Doba Měření 
Čas a datum startu měření

CCCRRR:::111666222DDD   aaa   CCCRRR:::111666111DDD   
ZZZooobbbrrraaazzzooovvvaaannnééé   fffuuunnnkkkccceee   
LXY, LXYMax, LXYMin, LXeq, LCPeak, LZPeak, LCeq-LAeq, LXE, LAIeq 

Graf LAeq, LCPeak 

Doba měření 
Hluková dávka % (Dose%), 
Předpokládaná hluková dávka %  (Est Dose%) 
Oktávové pásmové filtry v reálném čase 
NR & NC hodnoty a křivky

UUUkkklllááádddaaannnééé   hhhooodddnnnoootttyyy 
LXYMax a časový záznam LXYMax

LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak

Časový záznam LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq 

Integrátory 2 a 3: LAVG , TWA. 
Hluková dávka% (Dose%) 
Časový průběh LAVG 

Oktávová pásma: celková Leq a časový průběh Leq pro každé
oktávové pásmo 
NR & NC hodnoty a křivky 
Doba Měření 
Čas a datum startu měření

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

Ostatní hodnoty lze vypočítat, zobrazit a exportovat v softwaru
NoiseTools. 
Poznámky 

1. Podrobnosti o zobrazených a uložených parametrech, naleznete 

    v uživatelské příručce Optimus. 

2.Všechny specifikace, funkce a hodnoty jsou typické a mohou se měnit bez 

   předchozího upozornění.

Výběr přístroje
Funkce/
Přístroj

Třída 1 Třída 2
Zvukové 
hladiny

Leq/Peak 
hladiny

TWA/Dose 
hodnoty

Datový 
záznam

Pause &
Back Erase

VoiceTag 
audio 

poznámka

1/1 oktávové
pásmové 

filtry

NR & NC 
křívky na
displeji

Softwarová 
podpora

Měřící 
souprava

CR:162A       CK:162A

CR:161A       CK:161A

CR:162B          CK:162B

CR:161B          CK:161B

CR:162C           CK:162C

CR:161C           CK:161C

CR:162D            CK:162D

CR:161D            CK:161D

SSStttaaannndddaaarrrdddnnnííí   pppřřřííísssllluuušššeeennnssstttvvvííí   
Zvukoměry optimus jsou standardně 
dodávány s následujícím příslušenstvím 
Uživatelský manual 
Certifikát o kalibraci 
USB datový/napájecí kabel 
Chránič proti větru 
NoiseTools Software CD (Vyžaduje B, C nebo D verze ke stažení měření)

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 chránič proti větru
CK:300 Transportní kufr
Uživatelský manual a Certifikát o kalibraci
USB datový/napájecí kabel a NoiseTools Software CD ( Vyžadují verze B, C nebo D ke stažení dat)

ISO 9001:2008
FM 531001

ISO 14001:2004
EMS 552104

BRITISH
SAFETY

COUNCIL 

Member 

AuditStore

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


