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Thiết bị đo Tiếng ồn – 007 

 

Là thiết bị đo nhanh – hiển thị giá trị đo tiếng ồn môi trường  

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC651 Type 2 , ANSI 1.4 loại 2 

 Phạm vi đo 30 ~ 130 dBA    ;    35 ~ 130 dBC     

 

1.Tính năng 

 Màn hình LCD hiển thị rõ giá trị đo, độ rộng 10mm (0.5’’)  

 Phạm vi đo lường rộng, độ chính xác cao  

 Sử dụng mạch LSI – độ tin cậy cao và chính xác  

 Cảnh báo hiển thị “LOBAT” khi pin yếu 

2.Thông số kỹ thuật 

a. Phạm vi đo lường : 30 ~ 130 dBA    ;    35 ~ 130 dBC     

 Lựa chọn các mức đo lường phù hợp – cho giá trị đo chính xác  
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b. Độ chính xác : ± 1.5 dB 

c. Phạm vi tần số : 31.5 ~ 8.5 KHz    

d. Hiển thị cảnh báo “OVER” & “UNDER” khi giá trị đo vượt ngưỡng 

phạm vi đo lường  

e. Nhiệt độ hoạt động :  00C ~ 400C 

f. Độ ẩm hoạt động :    ≤ 80% RH  

g. Kích thước thiết bị : 108 x 72 x 23mm 

h. Trọng lượng : 175g ( bao gồm cả pin) 

i. Sử dụng pin 9v  

 

3. Hướng dẫn sử dụng 

a. Tắt mở thiết bị bằng phím “ Off , On” 

b. Nhấn phím “A / C ” để thay đổi mức độ áp lực âm thanh A & C  

+/ Mức đo A : sử dụng cho các phép đo lường âm thanh thông dụng ( các 

âm thanh có tần số trung bình – thấp – 1KHz) 

+/  Mức đo C : sử dụng cho các phép đo lường âm thanh có tần số trung 

cao  - 4KHz) 

c. “Fast / Slow” Lựa chọn thời gian đáp ứng tín hiệu để thiết bị xử lý  

+/Fast thường sử dụng cho các phép đo thông thường , âm thanh có tần 

số biến đổi liên tục. 

+ Slow  thường sử dụng cho các phép đo giao động âm thanh trung bình 

thấp  

d. Phím “Max” giữ - hiển thị giá trị đo lớn nhất từ thời điểm đo liên tục , 

giá trị này sẽ bị thay thế khi có mức tín hiệu cao hơn tại thời điểm 

đang đo. 

e. Phím , Dùng chỉnh các khoảng mức đo lường phù hợp – cho giá 

trị đo chính xác hơn .  

30 ~ 80 dB           / 50 ~ 100 dB          / 60 ~ 110 dB       / 80 ~ 130 dB       

/ 30 ~ 130 dB     . 




