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CR:110A doseBadge
osobní zvukový dozimetr
n

Hlavní funkce
doseBadge
• Měří a ukládá základní

parametry pracovního hluku
• Velmi jednoduchá obsluha
• Kompaktní a robustní
konstrukce, váží pouze 51g
• Ukládání časového průběhu
jako standardní funkce

Vše, co potřebujete pro pracovní hluk

• Robustní kovové tělo chrání
před poškozením

DoseBadge je originální bezdrátový osobní dozimetr a je ideální přístroj pro měření
osobní hlukové expozice.

• Nemá žádné ovládací prvky,
kabely nebo displeje, jež
mohou být příčinou poškození,
falšování nebo zneužití

Pro dodržení nařízení týkajících se pracovního hluku bude DoseBadge meřit, ukládat
a vypočítávat hlavní parametry jako jsou LAeq, LCPeak a LEP,d. Společně s těmito
celkovými hodnotami bude doseBadge ukládat časový průběh nebo hlukový profil v
průběhu celého měření.

• Analýza a vytváření protokolů
v softwaru NoiseTools
s celoživotní aktualizací
bez licencování

DoseBadge vydrží v nejnáročnějších podmínkách

• 90 minut (typicky) čas nabíjení
30 hodin (typicky) výdrž baterie
• Bezpečnostní verze s ATEX,
EEx, IECEx a FM certifikace
pro nebezpečné prostředí

DoseBadge byl navržen tak, aby vydržel používání v nejtěžších a nejnáročnějších
podmínkách.
DoseBadge nemá žádné kabely, ovládací prvky nebo displeje, což snižuje možnost
poškození. Mikrofon, baterie a elektronika jsou umístěny v robustním a lehkém
kovovém těle, které je natolik silné, aby vydrželo pád, úder nebo dokonce šlápnutí
na něj.
Vytvoření protokolu snadno a rychle
Software NoiseTools je dodáván s doseBadge. Tento software byl navržen tak, aby
používání bylo jednoduché a aby vám podal informace, které skutečně potřebujete
bez zbytečných komplikací a složitostí.
Snadné stažení naměřených dat
a rychlé a snadné vytvoření
stručného nebo detailního protokolu
z měření.
NoiseTools je dodáván bez
jakéhokoli licencování a může
být nainstalován na tolik PC,
kolik potřebujete, bez nutnosti
dokupování dalších kopií.
Aktualizace jsou dostupné zdarma
na webových stránkách Cirrus.

Obsah dodávky a technické údaje
DoseBadge měřící sada
DoseBadge je k dispozici jako kompletní měřící sada buď se standardními doseBadge jednotkami nebo se zabezpečenými
doseBadge jednotkami.
Standardní sada
CK:110A/1
CK:110A/2
CK:110A/3
CK:110A/5
CK:110A/10

Bezpečnostní sada
CK:110AIS/1
CK:110AIS/2
CK:110AIS/3
CK:110AIS/5
CK:110AIS/10

Sada s černými doseBadge
CK:110A/1-BLK
CK:110A/2-BLK
CK:110A/3-BLK
CK:110A/5-BLK
CK:110A/10-BLK

Obsahuje
doseBadge měřící sada s 1 doseBadge a 5ti kanálovou nabíječkou
doseBadge měřící sada s 2 doseBadge a 5ti kanálovou nabíječkou
doseBadge měřící sada s 3 doseBadge a 5ti kanálovou nabíječkou
doseBadge měřící sada s 5 doseBadge a 5ti kanálovou nabíječkou
doseBadge měřící sada s 10 doseBadge a 2x5ti kanálovou nabíječkou

doseBadge měřící sada obsahuje:
• CR:110A, CR:110AIS nebo CR:110A-BLK doseBadge dle výběru
• RC:110A Čtecí jednotka
• CK:100 Ochranný kufr
• Upevňovací sada pro každý doseBadge
• CU:195A Síťový napáječ (kompatibilní s EU, UK a US)
• NoiseTools Software CD
• Uživatelsý manuál a stručný průvodce
• ZL:102 USB datový kabel
• Kalibrační certifikát
• Baterie pro čtečku doseBadge
Volitelné příslušenství
UA:110 doseBadge chránič proti větru
CM:100/A Montážní kit na přilbu - typ A

RC:101A Dálkový ovladač - klíčenka
CM:100/E Montážní kit na přilbu - typ E

Technické údaje*
Vyhovuje normám
IEC 61252:1993 Personal Sound Exposure Meters
ANSI S1.25:1991 Personal Noise Dosemeters Class Designation
2AS-90/80-5
RC:110A: Internal Acoustic Calibrator to IEC 60942:2003 Class 2
Měřící rozsah (typický)
70dB(A) do 130dB(A) RMS, 120dB(C) do 140dB(C) Peak
Měřené funkce
Naměřená data obsahují:
Nastavení doseBadge (Badge sériové číslo, datum a čas)
Záznam o kalibraci
Doba měření
Špičkovou hladinu zvuku Peak(C) z průběhu měření
Překročení měřícího rozsahu
115dB(A) překročení maximální hladiny zvuku
Stav baterií
LAeq, LEX,8h, LAE
% hluková dávka (%Dose), Expozice (Pa2h)
Předpokládaná % hluková dávka (%Est Dose)
Předpokládaná expozice (Pa2h)
Časový průběh po jedné minutě:
LAeq, Peak(C) a stav bateríí
Frekvenční váhy
‘A’ pro všechna RMS měření
‘C’ pro špičkový akustický tlak

CM:100/H Montážní kit na přilbu - typ H

Možnosti nastavení
Kanál 1: Nezávislé uživatelské nastavení:
Exchange Rate: 3dB, 4dB nebo 5dB
Vztažná hladina: 80dB, 85dB, 90dB
Vztažná doba: 8hod, 12hod, 16hod, 18hod
Prahová hladina: Ne, 80dB, 90dB Časové
vážení: Ne, ‘S’ (Slow)
Kanál 2: Přednastaveno na
Exchange Rate:3dB
Vztažná hladinal: 85dB
Vztažný čas: 8hod
Prahová hodnota: Ne
Časové vážení: Ne
CR:110A doseBadge
CR:110A doseBadge může uložit až 24 hodin dat
při jednokanálovém měření
RC:110A čtecí jednotka
Až do 999 samostatných doseBadge měření
Napájení
RC:110A doseBadge
Interní NiMHBateriey. Typická životnost baterie 30 hodin
RC:110A Čtecí jednotka
2 x AA/LR6 s automatickým vypínáním
CU řada nabíjecích zdrojů
CU:195A Síťový zdroj, možnost rychlého nabíjení

Výstup
CR:110A doseBadge
Bezdrátový přes infraport do čtecí jednotky RC:110A
RC:110A Reader
USB 2.0 (který také poskytuje napájení pro čtecí
jednotku RC:110A)
Rozměry
CR:110A doseBadge
Mikrofon Ø13.0mm, šířka Ø47mm, výška 38mm
Váha
CR:110A doseBadge 51g (1.8oz)
RC:110A čtecí jednotka 400g (14oz)
Teplota
-10°C až +50°C provozní teplota
-20°C až +60°C skladovací teplota
Software
NoiseTools software je dodáván zdarma s bezlicenční
instalací a aktualizací zdarma na webových stránkách
Cirrus
*Technické údaje uvedené v tomto technickém listu
jsou souhrné technické údaje pro zvukové dozimetry
doseBadge a mohou se měnit bez předchozího
upozornění.
Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání,
nebo na webových stránkách:
http://merenihluku.via-alta.cz/

Bezpečnostní certifikace
CR:110AIS bezpečnostní verze doseBadge splňuje požadavky ATEX, EEx, IECE a FM.
Úplné podrobnosti o certifikaci a certifikační dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Cirrus Research plc,

Okružní 963
674 01 Třebíč
Česká republika
tel.: +420 568 846 601
mobil: +420 605 164 803
e-mail: info@via-alta.cz
www.http://merenihluku.via-alta.cz
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