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Termékadatlap

Frekvencia kiértékelés A és C jelleggörbe szerint

Egyszerű beállítás

Maximum- és minimum érték tárolása

Átkapcsolható értékelési sebesség (gyors/lassú)

Zajszintmérő
műszer

testo 815

dB

A testo 815 ideális műszer a zajszint mérésére a mindennapi 

munka során. Legyen szó klíma-vagy fűtéstechnikai, gépi 

vagy disco zajról esetleg a tüzelőberendezések okozta 

zajhatásról, a testo 815 kiváló műszer ezek gyors és pontos 

mérésére. A gyors/lassú gombok segítségével a mérési 

idő 1s...125 ms beállítható, így jobban kiértékelhetők a 

zajhatások. Lehetőség van frekvencia kiértékelésre A és C 

jelleggörbe szerint. 

Az A jelleggörbe megfelel az emberi fül által észlelt 

hangnyomásnak, amíg a C a zajkomponensek alacsonyabb 

frekvenciáját értékeli ki. Egy optimális kalibrátor segítségével 

a műszer egy csavarhúzó segítségével akár a helyszínen 

újrakalibrálható. A szélvédő sapka - amit a műszerrel együtt 

szállítunk - biztosítja pontos méréseket a szabadban és 

megvédi a mikrofont a szennyeződésektől és portól.
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Műszaki adatok / Tartozékok

testo 815

testo zajszint kalibrátor

testo 815 zajszintmérő, kiegyenlítő
csavarhúzóval, szélvédővel és elemmel

Kalibrátor a testo 815, testo 816 és testo 816-1 
mérőműszerek rendszeres kalibrálására

Rend.sz. 0563 8155

Rend.sz. 0554 0452

Műszaki adatok testo 815

Méréstartomány +32 ... +130 dB

Frekvencia 31,5 Hz ... 8 kHz

Pontosság
±1 digit

±1,0 dB

Felbontás 0,1 dB

Üzemi hőmérséklet 0 ... +40°C

Tárolási hőmérséklet -10 ... +60°C

Áramellátás 9V-blokkelem vagy akkumulátor

Elem élettartam 70 óra

Súly 195 g

Méretek 255 x 55 x 43 mm

Rész méréstartomány: 32 ... 80 dB; 50 ... 100 dB; 80 ... 130 dB
Időbeni értékelés: gyors 125 ms / lassú 1 s
Nyomás függőség: -0,0016 dB/hPa

Rend.sz.Mérőműszer tartozékok

0554 0452Kalibrátor a testo 815, testo 816-1 rendszeres kalibrálásához

28 0520 2812ISO Zajszintmérő kalibrálás 94 dB és 114 dB/1 kHz

0520 0411ISO Kalibrálás zajszint kalibrátorhoz

Műszaki adatok: zajszint kalibrátor

Elem típus 9V blokkelem

Elem élettartam 40 óra

Pontosság ±0,5 dB az IEC 60942 2 pontossági
osztálya szerint

Zajnyomászint: 94 dB/104 dB, átkapcsolható
Frekvencia: 1000 Hz
Egyéb gyártmányok 1/2 és 1 colos mikrofonjai csatlakoztathatók

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest Röppentyű u. 53.

Tel.: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 17481

E-mail: kapcsolat@testo.hu


