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monitoring

životní
a pracovní
prostředí

pokročilé
aplikace

speciální

Optimus - zelená řada
Zvukoměry pro měření hluku
v životním a pracovním rostředí

Použití

Hlavní funkce

Měření hluku v životním prostředí

• Jednoduché ovládání zajišťuje rychlou
a snadnou dostupnost všech funkcí, které
potřebujete

• Hodnocení krátkodobého
a dlouhodobého vlivu hluku
na životní prostředí
• Monitorování hluku ve venkovním
prostředí s dálkovým stahováním dat
přes 3G/GPRS a GPS lokalizací
• Měření vysokých hladin hluku
a hodnocení dopadu
• Měření podle ČSN ISO 1996
• Analýza hluku s tónovou složkou
podle ISO 1996-2:2007 a zlepšenou
metodou Cirrus
• Detailní analýza měření pomocí
audio záznamu
Měření hluku v pracovním prostředí
• Hodnocení hluku v pracovní
a průmyslové hygieně
• Výběr ochrany sluchu pomocí HML
nebo 1/1 oktávové analýzy
• Měření hluku na pracovišti podle
ČSN EN ISO 9612

• Souběžné měření a záznam dat všech
dostupných parametrů
• Souběžné měření s A, C a Z frekvenčním
vážením
• Souběžné měření s F, S a I časovým vážením
• 1/1 a 1/3 oktávová analýza v reálném čase
• NR a NC hodnoty a křivky na obrazovce
• Analýza hluku s tónovou složkou
• Až 28 statistických Ln % hodnot
• Dynamický rozsah 120 dB
• Acoustic Fingerprint™ audio spouštění,
audio záznam a možnost spoštění audio
záznamu a analýzy během měření
• VoiceTag™ záznam audio poznámky
• AuditStore™ ověření měření
• Opakování měření s manuálním
nebo automatickým ovládáním

Běžná měření hluku

• Funkce Pause & Back Erase pauza
a zpětné mazání záznamu

• Hodnocení hluku v komunálním
prostředí

• Barevný displej OLED s vysokým rozlišením
a podsvícenou klávesnicí pro noční měření

• Obecná měření hluku

• 4GB paměti schopné uložit přes 10 000
měření (rozšiřitelná až na 32GB)
• Kompatibilní s CK:670 & CK:680 venkovní
soupravou pro měření hluku
• Měření až do 170dB s doplňkovým
mikrofonním systémem MV:200EH

Změřte vše, nezapomeňte na nic
Op timus - ze l e ná řada zvukoměrů
na

snadné

byla

navržena

s

ovládání, jakožto nejdůležitější vlastnosti

ohledem
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.

Všechny

parametry

měří

přístroj

současně,

a

tím

je

vyloučen špatný výběr a s měřícím rozsahem 120dB se nemusíte starat o
správný výběr měřícího rozsahu.
Díky vysokému rozlišení barev OLED displeje a automatickému podsvětlení
klávesnice je Optimus ideální přístroj pro všechna měření hluku. Naměřená
data se zobrazují v přehledné a jednoduché formě s grafem hladiny
hluku v reálném čase, takže můžete vidět, jak se mění hladina hluku s časem.
Se standardním mikrofonem a předzesilovačem měří Optimus až do
140dB(A) a 143dB(C) Peak, a až 170dB s použitím MV:200EH Mikrofonní
systém pro měření vysoké úrovně hluku.

Ideální řešení pro hluk v životním a pracovním
prostředí
Optimus - zelená řada zvukoměrů

Audio záznam lze spustit buď ručně

je ideální přístroj jak pro životní

nebo

prostředí tak pro pracovní prostředí

zvoleným způsobem.

a podá Vám veškeré informace, které
potřebujete vědět. Každé měření
obsahuje všechny dostupné funkce.
Díky tomu nemusíte vybírat Vámi
požadované funkce a neriskujete
špatný

výběr

parametru

nebo

funkce.

Měření
hluku
prostředí
Pro

měření

prostředí je

v

hluku

životním
v

životním

Optimus zelená řada

zvukoměrů ideální přístroj.

automaticky

uživatelem

Audio záznam může být uložen
jak ve studiové kvalitě 96kHz/
32bitů pro následnou
tak

analýzu,

ve standardní kvalitě 16kHz/

16bitů

pro

přehrání záznamu

a identifikaci zdroje hluku.
Opakování měření
Měření může být zpuštěno jak
ručně, tak automaticky funkcemi
ovládající měření. Tímto
umožňuje

přístroj

opakovat měření při

Kalkulátor expozice zobrazuje předpokládanou

Schopnost komplexního měření

dlouhodobém monitoringu, zejména

hodnotu LEP,d (LEX,8h) pro aktuální měření.

Celková Leq, Lmax a statistické

při použití sady pro venkovní měření.

hodnoty Ln% jsou měřeny souběžné
s řadou dalších hlukových parametrů,
poskytujících

komplexní

obraz

M ěř e ní hl u k u v p r a c o v n í m
prostředí

o sledovaném zdroji hluku

Stejně

1/3 oktávová pásma v reálném čase

v

U variant B a C jsou měřeny
a ukládány 1/3 oktávová pásma
v

reálném

20kHz

čase

od

6.3Hz

do

během každého měření a

automaticky ukládány s

celkovými

hodnotami a časovým průběhem.
Acousic Fingerprint spouštění audio
záznamu a nahrávání
Stejně jako VoiceTag (audio poznámka),
Optimus - zelená řada

zvukoměrů

poskytuje audio záznam během měření
díky technologii Acoustic Fingerprint.

jako

která může být využita pro výběr osobních
ochranných pomůcek pomocí metody HML.
OSHA, MSHA a další směrnice

měření

hluku

prostředí

jsou

Pokud potřebujete splnit předpisy, jako

zvukoměry Optimus zelené řady

jsou OSHA HC & NC, MSHA HC nebo

všestranným

pro

ACGIH, můžete využít dvou “virtuálních“

pracovním

zvukoměrů, které rychle nakonfigurujete,

životním

měření

při

Dále je měřena hodnota LCeq-LAeq (C-A),

přístrojem

hluku

v

aby vám poskytly potřebné informace.

prostředí.
EU směrnice pro hluk v pracovním
prostředí

Oktávové pásmové filtry pro analýzu zvuku
a výběr ochrany sluchu
Optimus zelená řada, varianty A, B a C obsahují

Pokud pracujete se směrnicemi EU

1/1 oktávové filtry v reálném čase, které

v oblasti

mohou být využity pro výběr osobních

fyzikálních

faktorů,

hodnoty LAeq a LCPeak jsou měřeny

ochranných

současně a umožňují stanovení

protihlukových opatření.

L EP,d

(L EX,8h )

špičkového
LCPeak.

a

hladinu

akustického tlaku

pomůcek

a

návrhu

NoiseTools Software

AuditStore ověřování dat

Software NoiseTools Vám dává rychlý a snadný způsob pro

AuditStore™

je

stažení, analýzu a vyhodnocení vašeho měření. V úvodním

technologie,

která

souhrnném zobrazení

pomůže

informace

jsou ukázány nejčastěji používané

z měření a pomocí

jednoduchých

ikon

a

nová

zajistit

Vám

platnost

důvěryhodnost Vašich

umožňuje získání detailních informací o naměřených datech.

naměřených

Pro pokročilé uživatele jsou všechny hodnoty měřené přístrojem

AuditStore umožňuje uživateli zajistit pravost naměřených

k dispozici pro hodnocení a analýzu a mohou být exportovány

dat, která byla stažena do softwaru NoiseTools, oproti

pro další využití.

datům v zabezpečeném datovém úložišti v přístroji.

VoiceTag

–

audio

dat.

poznámka může být nahrána po

Po každém měření, které provedete s přístrojem Optimus,

odsouhlasení a automaticky uložena s měřením. Audio

jsou data ukládána do samostatné zabezpečené paměti,

záznam může být přehrán a analyzován v 1/12 oktávových

která je nezávislá na hlavní paměti.

pásmech.

Tato data obsahují základní informace o měření jako

Abychom Vám pomohli udržet Vaše naměřená data přehledná

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

a snadno dostupná, NoisTools umožňuje třídit každé měření

a LA90 (jsou-li v přístroji dostupné) a indikaci překročení

podle osob, míst nebo projektů.

rozsahu.

NoiseTools je dodáván bez jakýchkoli licenčních omezení nebo

Kromě dat z měření hluku jsou také uloženy informace

limitů a umožňuje vám instalovat program na tolik PC, kolik

o poslední kalibraci přístroje.

potřebujete, bez dodatečných příplatků.

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

informace

souhlasí. Je to

symboly

jedinečná

pokud
vlastnost,

využitelná v jakémkoli právním řízení.

Sada pro venkovní měření
Pro měření ve venkovním prostředí a pro dlouhodobá měření
hluku mohou být zvukoměry Optimus - zelená řada použity se
sadou pro venkovní měření CK:670 and CK:680. Tyto sady
obsahují vodotěsný kryt pro zvukoměr a baterie s připojením
pro externí a USB napájení.
Sestava také obsahuje venkovní mikrofon MK:170, který
zajišťuje ochranu mikrofonu před povětrnostními podmínkami
a připojení pomocí 10m kabelu do hlavního krytu.
Sada CK:680 také obsahuje modem 3G/GPRS a GPS, který
umožňuje

vzdálené

stahování

dat

do

NoiseTools
CK:670 Venkovní souprava se Stativem CT:7

software pomocí Optimus Cloud systému.
Zařízení CK:670 vydrží v provozu po dobu 7 dní při využití
jednoho akumulátoru, přístroj CK: 680 vydrží v provozu 6 dní.
Zařízení umožňuje zdvojení akumulátoru a tím dosažení
dvojnásobné doby provozu nebo připojení k externímu
zdroji.
Katalogový list pro CK:670 a CK:680 obsahuje podrobný
popis těchto dvou systémů.

Standardní měřící souprava
Pro přístroje Optimus jsou dostupné kompletní soupravy
pro měření, které obsahují zvukoměr, akustický kalibrátor,
chránič proti větru, kabely a příslušenství. Souprava pro
měřeníoobsahuje všechno potřebné příslušenství ke zjištění
hlukové situace.
Podrobnosti o měřících soupravách jsou na zadní straně
tohoto listu.

Technické údaje
Vztažná hodnota: 70dB až 120dB (krok po 1 dB)
Vztažný čas: 1 až 12 hodin s krokem po 1 hod

Vyhovuje normám
IEC 61672-1:2002 třída 1 nebo třída 2
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 a 1/3 oktávové pásmové filtry IEC 61260
a ANSI S1.11-2004

Rychlé nastavení Integrátorů
EU, OSHA HC & OSHA NC, OSHA HC a ACGIH,
MSHA HC & MSHA EC, Custom 1 a Custom 2
Acoustic Fingerprint audio záznam
Vypnut, Ručně, Spouštění hladinou
Uživatelské nastavení:
Studio quality - 96kHz/32bit WAV formát
Standard quality - 16kHz/16bit WAV formát
funkce záznam před spuštěním

Mikrofon
Třída 1 typ MK:224 prepolarizovaný
Třída 2 typ MK:216 prepolarizovaný

Ln Statistické hodnoty
14 nezávislých statistických Ln hodnot
vypočítané z 1/16th LAF
7 přednastavených L1.0, L5.0, L10.0, L50.0,
L90.0, L95.0 a L99.0
7 uživatelsky nastavitelných Ln hodnot
CR:172C a CR:171C umožňují dalších 14
Ln s nezávislým časovým a frekvenčním
vážením

Mikrofonní předzesilovač
MV:200 oddělitelný předzesilovač
Dynamický rozsah
20dB až 140dB RMS v jednom rozsahu
Vlastní šum: <18dB(A) třída 1, <21dB(A) třída 2
Frekvenční vážení
RMS & Peak : A, C, a Z měřeny souběžně
1/1 oktávová pásma:
31.5Hz to 16kHz
1/3 oktávová pásma:
6.3Hz to 20kHz (zobrazená pásma od 12.5Hz
6.3Hz, 8Hz & 10Hz ukládaná)-B a C varianty
Doplňkové parametry:
LAeq LF (20Hz až 200Hz) a Leq LF (20Hz až
200Hz)

Rozměry
Velikost: 283mm x 65mm x 30mm
Váha: 300gms/10oz

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

Baterie
4 x AA alkalické

Paměť
4GB (rozšířitelná na 32GB)

Životnost baterií
Typicky 12 hodin s alkalickými AA
Typicky 20 hodin s lithiovými AA
Životnost baterií je závislá na typu, kvalitě
a na jasu displeje.

AuditStore
Ověřená data uložená v zabezpečené
paměti

Připojení
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
přes kabel ZL:171 (2.1mm konektor)

Rozlišení časového průběhu
(Global settings)
10ms, 62.5ms, 125ms, 250ms, 1/2s, 1s , 2s
(Uživatelsky nastavitelné)
VoiceTag Audio záznam
Až 30 vteřin audio poznámky ke každému
měření

Závit pro stativ
1/4” Whitworth

Integrátory
Tři souběžné “virtuální” zvukoměry. Integrátor
1 je přednastaven na Q3 pro Leq hodnoty.
Integrátory 2 a 3 mohou být nastaveny
následovně:
Exchange Rate: 3, 4 or 5 dB
Mezní hodnota: 70dB až 120dB (krok po 1 dB)
Časové vážení: None nebo Slow

CR:172B a CR:171B
LXY, LXYMax, LXYMin
LXeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak LCeq-LAeq, LXE, LAIeq
Graf LAeq, LCPeak , Doba měření
Integrátory 2 a 3: TWA, % hluková dávka,
% předpokládaná hluková dávka
1/1 oktávová pásma v reálném čase (graficky
a numericky)
1/3 oktávová pásma v reálném čase (graficky
a numericky)
Leq LF (20Hz to 200Hz), NR & NC hodnoty a křivky
14 statistických Ln% hodnot

Jazyky
Angličtina, Francouzština, Němčina,
Španělština. Další jazyky mohou být dostupné.
Software
Software NoiseTools pro stahování dat,
konfiguraci přístroje a analýzu
naměřených dat. Kompatibilní s Microsoft
Windows XP, Vista a 7 (32bit & 64bit)

Ukládané hodnoty
LXYMax a časový průběh LXYMax
LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Časový průběh LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak,
LAIeq
Integrátory 2 a 3: LAVG , TWA, % hluková dávka
Časový průběh LAVG
1/1 a 1/3 oktávová pásma: celková Leqa Leq časový
průběh pro každé pásmo
NR & NC hodnoty a křivky
Ln hodnoty:14 nezávislých statistických hodnot
Audio záznam v průběhu měření
Čas, datum a délka měření

Měřené hodnoty

Řízení měření
Měření s uživatelsky volitelnou délkou měření s
krokem po 1 min nebo ruční, 1 min, 5 min, 10
min, 15 min, 30 min, 1 hod, Lden
Automatické opakování a synchronizace
Pauza a zpětné mazání záznamu s uživatelsky
volitelnou délkou

Časové vážení
Fast, Slow a Impulse měřeny souběžně

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

Tělo přístroje
Materiál: High Impact ABS-PC s měkkou zádí
a klávesnicí
Provozní podmínky
Teplota: provozní -10°C až +50°C,
skladovací -20°C až +60°C
Vlhkost: až do 95% RH nekondenzující

CR:1720 a CR: 1710
LXY, LXYMax, LXYMin
LXeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak LCeq-LAeq, LXE, LAIeq graf
LAeq, LCPeak, Doba měření
Integrátory 2 a 3: TWA, % hluková dávka
(%Dose), % předpokládaná hluková dávka
(%Est. Dose)
14 statistický Ln% hodnot
Ukládané hodnoty
LXYMax a časový průběh LXYMax
LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Časový průběh LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak,
LAPeak, LAIeq
Integrátory 2 a 3: LAVG , TWA, % hluková dávka
(%Dose)
Časový průběh LAVG
Ln hodnoty:14 nezávislých statistických hodnot
Audio záznam v průběhu měření
Čas, datum a délka měření

CR:172C a CR:171C
LXY, LXYMax, LXYMin
LXeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak LCeq-LAeq, LXE,
LAIeq graf LAeq, LCPeak, Doba měření
Integrátory 2 a 3: TWA, % hluková dávka,
% předpokládaná hluková dávka
1/1 oktávová pásma v reálném čase (graficky
a numericky)
1/3 oktávová pásma v reálném čase (graficky
a numericky)
Detekce tónového zvuku v 1/3 oktávových pásech
NR a NC hodnoty a křivky
Leq LF (20Hz až 200Hz)
Až 28 statistických Ln% hodnot

CR:172A a CR:171A
LXY, LXYMax, LXYMin
LXeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak LCeq-LAeq, LXE, LAIeq
Graf LAeq, LCPeak
Doba měření
Integrátory 2 a 3: TWA, % hluková dávka,
(%Dose), % předpokládaná hluková dávka
(% Est. Dose)
1/1 oktávová pásma v reálném čase (graficky a
numericky),
NR & NC hodnoty a křivky
14 statistických Ln% hodnot

Ukládané hodnoty
LXYMax časový průběh LXYMax
LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Časový záznam LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak,
LAPeak, LAIeq
Integrátory 2 a 3: LAVG , TWA, % hluková dávka
Časový průběh LAVG
1/1 a 1/3 oktávová pásma: celková Leqa Leq časový
průběh pro každé pásmo
Detekce tónového zvuku v 1/3 oktávových
pásmech, NR a NC hodnoty a křivky
Ln hodnoty: 28 nezávislých statistických hodnot
Audio záznam v průběhu měření
Čas, datum a délka měření
kde x=A ,C ,Z; y= F, S, I
Ostatní hodnoty lze vypočítat, zobrazit a
exportovat v softwaru NoiseTools.

Ukládané hodnoty
LXYMax a časový průběh LXYMax
LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Časový průběh LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak,
LAIeq
Integrátory 2 a 3: LAVG , TWA. % hluková dávka
Časový průběh LAVG
1/1 oktávová pásma: celková Leq a Leq časový
průběh každého pásma
NR a NC hodnoty a křivky
Ln hodnoty:14 nezávislých statistických hodnot
Audio záznam v průběhu měření

Poznámky: 1. Podrobnosti o zobrazených a uložených
parametrech, naleznetev uživatelské příručce Optimus.
2.Všechny specifikace, funkce a hodnoty jsou typické
a mohou se měnit bezpředchozího upozornění.

Výběr přístroje
Funkce/
Přístroj

Třída 1 Třída 2



CR:1720
CR:1710




CR:172A
CR:171A




CR:172B
CR:171B




CR:172C
CR:171C



Zvukové Leq/Peak
hladiny
hladiny

TWA/
Dose
hodnoty

Datový
záznam

Acoustic
1/1
Pause &
VoiceTag
Fingerprint
oktávové
Back AuditStore
záznam
audio
pásmové
Erase
poznámek
záznam
filtry

1/3
NR & NC Detekce
oktávové
křívky na tónového
pásmové
displeji
zvuku
filtry

Ln

Softwarová
podpora

3G/GPRS
Modem
a GPS

Měřící
souprava







CK:1720







































CK:1710



























CK:172A



























CK:171A
CK:172B

























































CK:171B































CK:172C































CK:171C

Standardní příslušenství
Zvukoměry optimus jsou standardně
dodávány s následujícím příslušenstvím
Uživatelský manual
Certifikát o kalibraci
USB datový/napájecí kabel

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

Chránič proti větru
NoiseTools Software CD

Měřící souprava
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
Uživatelský manual a Certifikát o kalibraci
USB datový/napájecí kabel
a NoiseTools Software CD

ISO 14001:2004
EMS 552104
Member

BRITISH
SAFETY
COUNCIL

ISO 9001:2008
FM 531001

