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Máy đo tiếng ồn SL-5868 dùng để đo mức tiếng ồn : Môi trường, 

động cơ, và các tiếng ồn khác... tính theo đơn vị decibel (dB). Phạm vi 

cường độ đo từ dải 30 đến 130 dB. 

Micro đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu (IEC651-loại 2). 

Hoạt động ở nhiệt độ : 0 ˜ 500 C 

Thời gian lấy mẫu : 0.1s 

Độ phân giải: 0.1 dB 

Quá trình tắt / mở hoạt động thiết bị đo bằng phím 5 Power  

2 Chức năng đo lường  SL ( đo âm thanh thông thường )và Leq (tương 

đương mức đo âm thanh liên tục) bằng việc sử dụng phím Function 

Tín hiệu đo được đo và ghi nhận theo ba bộ lọc tần số A,C và F thay 

đổi bằng phím Wighting . Máy có thể đo tiếng động có tần số từ 31,5 kHz 

đến 8 kHz. 

Máy có thể ghi lại trị số cực đại và các chi tiết hiển thị trên máy bằng 

phím Hold/Memory  

Cản gió dùng để tránh tiếng ồn do gió gây ra. Nó không làm ảnh 

hưởng đến kết quả đo mức tiếng ồn. ( sử dụng thiết bị cản gió Winscreen) 

Kích thước: 195 x 71 x 32 mm 

Trọng lượng 325 g ( bao gồm cả pin)  

Sử dụng Pin: 1 x 6F22 9v 

Không nên thực hiện việc đo đạc trong những điều kiện không thích 

hợp: 

- Trong điều kiện ẩm ướt, không khí có độ ẩm cao. 

- Bụi, khí dễ cháy nổ 

- Trời sấm sét hay nơi có từ trường mạnh. 

Thực hiện phép đo 



Chú ý không có vật cản giửa máy đo và nguồn âm thanh. Hướng 

thẳng máy vào nguồn âm thanh. 

Có thể gắn máy đo trên giá 3 chân . 

Dùng cản gió nếu vận tốc gió khá lớn (>10m / s). 

Chức năng HOLD/MEMORY 

Nhấn phím 7 / Hold để giữ lại trị (max) số đo tức thì. Nhấn lại lần nữa 

để trở lại chế độ đo liên tục. 

Với chức năng này bạn có thể xác định mức cao nhất (max) của chuỗi 

tiếng ồn vừa đo. Bấm phím 7, trị số max sẽ hiện ra. Vd. trị số max 87,5 dBC, 

trị số này sẽ được giữ yên trên màn hình cho đến khi nào có trị số tiếng ồn 

nào cao hơn  sẽ được ghi lại. 

Bạn có thể xem trở lại trị số đo tức thì bằng cách nhấn núm 5 lâu hơn 

2 giây hay tắt máy rồi bật lại. 

Đo ghi tần số theo đường biểu diễn A hay C 

Chế độ A thực hiện đường biểu diễn theo đặc tính của lỗ tai con 

người. Các tiếng động có tần số thấp tỏ ra yếu hơn so với tiếng động có tần 

số trung bình hay cao đối với lỗ tai con người. 

Chế độ C ghi lại tần số một cách tuyến tính và không có qua bộ lọc 

tần số. (Mức tiếng động thực tế). 

Chế độ ‘ Lin/Filter’ hiển thị cho các phép đo tuyến tính hoặc lựa chọn 

các tín hiệu đầu ra được chọn lọc, trong phạm vi cho phép của tần số tín hiệu 

nhất định thu được . 

Nhấn phím 8 để thay đổi “dBA” hay “dBC”. 

Phím 6 chuyển đổi  thời gian Time FAST / SLOW 

Dùng phím 6 để chuyển đổi fast (nhanh) hay slow (chậm). “FAST” 

dùng để đo mức tiếng ồn thay đổi nhanh như tiếng súng, kèn xe…. Dùng 

“SLOW” để đo mức tiếng ồn khá cố định hay thay đổi chậm như tiếng ồn 

điện tử, tiếng ồn của loa… 



Pin 

Khi thấy xuất hiện trên màn hình “BAT” nên thay pin ngay vì pin đã 

yếu. 

Khi không dùng lâu dài nên tháo pin ra khỏi máy, đề phòng pin cũ 

dung dịch trong pin chảy ra làm hỏng máy. 

Không được vứt pin vào thùng rác. Đặc biệt khi trên pin có ghi dung 

dịch pin chứa các nguyên tố độc hại như Cd (Cadnium), Hg (Thủy ngân), Pb 

(Chì). 
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