Ljudöra
Håll koll på ljudnivån i lokalen med hjälp av ett ljudöra. Bestäm själv vart er gräns
går, från 40dB till 115 dB i 16 olika steg. Häng upp ljudörat på väggen, anslut
adaptern till vägguttaget och det är klart att använda. Så länge ljudnivån är sund
lyser den gröna ytterkonturen. Närmar sig ljudnivån inställd larmnivå tänds den
gula figuren, överskrids larmnivån lyser örats mittpunkt rött.
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Soundear 2000

Soundear II

SoundEar har en pedagogisk design och är
mycket lätt att använda. Du bestämmer själv
när ljudnivån blir för hög! Med ett reglage på
baksidan kan enkelt larmnivå väljas, från 40 dB
till 115 dB i 16 olika steg.

Uppdaterad elegant design och dessutom
tåligare. Med ett reglage på undersidan väljes
enkelt larmnivå från 40 dB till 115 dB i 16 olika
steg. På undersidan finns även ingång för extern
mikrofon.
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Noggrannhet: 1 dB
Standard: följer IEC 61672
Material: stål och plast
Strömförsörjning: 24 V från medföljande 230
V adapter
◊ Vikt: 1,5 kg
◊ Mått: 280x280x60 mm
◊ Garanti: 1 år

◊ Standard: IEC 60601-1. IP42
◊ Material: stötsäker akryl.
◊ Strömförsörjning: 24 V DC från medföljande
230 V adapter.
◊ Ingång för extern mikrofon (medföljer ej)
◊ Vikt: 1,5 kg
◊ Mått: 265x205x46 mm
◊ Garanti: 1 år

Soundear II Industry

Soundear 300

SoundEar II Industry är en bullermätare avsedd
för tuffare miljö. De gula hörselskydden tänds
5 dB under vald larmnivå och när larmnivån
överskrids blinkar de röda hörselskydden.
På undersidan finns även ingång för extern
mikrofon. SoundEar II Industry har IP-klass 42
vilket innebär att den tål viss fukt.

SoundEar 300 har ytterligare finesser som t.ex.
digital display, inställbara larmnivåer (dag/
natt), loggning av mätvärden, presentation
och beräkning av mätvärden i dataprogram,
analoga utgångar med valbara utsignaler
m.m. Alla inställningar görs i det lättanvända
dataprogrammet. Några inställningar kan göras
direkt på fronten av SoundEar 300.

◊ Standard: IEC 60601-1. IP42
◊ Material: stötsäker akryl
◊ Strömförsörjning: 24 V DC från medföljande
230 V adapter.
◊ Ingång för extern mikrofon (medföljer ej)
◊ Vikt: 1,5 kg
◊ Mått: 265x205x46 mm
◊ Garanti: 1 år

◊ Standard: IEC-61672-1 klass 2
◊ Material: stötsäker akryl
◊ Strömförsörjning: 5 VDC via USB-port eller
från medföljande 230 V adapter.
◊ Mikrofon: löstagbar. 0,5 m förlängningssladd
medföljer.
◊ Vikt: 1,5 kg.
◊ Mått: 265x205x46 mm.
◊ Garanti: 1 år.
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