
 

 
 

Sonometru B&K 2245 cu Enviro Noise Partner 
 
 

Sonometrul B&K 2245 cu Enviro Noise Partner este o 
soluție  completă pentru măsurarea zgomotului 
ambiental. 

 

Fie că sunteți un novice, un utilizator ocazional sau un 
specialist în acustică, uneori tot ce aveți nevoie este un 
simplu  sonometru - unul care să vă ofere rezultate fiabile și 
precise, fără complicații. Aceasta este ceea ce oferă B&K 
2245. 

 

Acest sonometru robust, clasa 1, pune funcționalitatea, 
ușurința de utilizare și versatilitatea în palma 
dumneavoastră,  împreună cu fiabilitatea și încrederea pe 
care le asigură marca  Brüel & Kjaer. 

 
 
 
 
 

Utilizări și caracteristici 

 

Utilizări 
• Investigații privind plângerile referitoare la zgomot 
• Măsurători pentru verificarea conformității cu 

reglementările de stat, regionale și locale privind zgomotul 
• Măsurători ale zgomotului ambiant pentru planificarea 

pre- proiectului 
• Măsurătorile de gestionare a zgomotului 

operațional (zgomotul din industrie, trafic și 
agrement) 

• Măsurătorile de control al zgomotului pe șantierul 
de construcții 

 

Caracteristici 
• Un singur domeniu de măsurare: 16 - 141 dB(A) de 

la  nivelul de zgomot de fond până la nivelul maxim 
• Gama de frecvențe: 6 Hz - 20 kHz 
• Analiza frecvenței în bandă de 1/1 sau 1/3 de octavă 
• Înregistrarea tuturor parametrilor stocați pentru 

intervale de până la 1 secundă 
• Înregistrare audio MP3 comprimată pe 24 de biți 
• 16 GB de stocare internă 
• Marcaje pentru a izola sunetele (de exemplu, eliminarea 

unui câine care latră sau identificarea momentului în care 
funcționează o sursă de sunet). 

• Liste de verificare pentru a se asigura că fiecare etapă este 
finalizată în conformitate cu cerințele de reglementare 

• Transferul automat al măsurătorilor în rețeaua de 
stocare pentru backup și analiză 

• Design robust pentru măsurători în interior și exterior 
• Conectivitate wireless pentru controlul de la distanță 

al măsurătorilor și transferurile de date 
• Interfață de utilizator simplificată, utilizând fie 

sonometrul,  fie iPhone®. 
• Adnotarea măsurătorilor cu ajutorul fotografiilor, audio, 

text sau video 
• Software pentru PC pentru vizualizarea, analiza și 

raportarea datelor 
• GPS pentru timp și poziție 
• Autodetecția calibratorului 
• Detectarea și compensarea automată a ecranului de vânt 

PRODUCT DATA  
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 O soluție completă 

Sonometrul B&K 2245 este o soluție completă, concepută 
ținând cont de nevoile dumneavoastră. Fiecare pachet 
construit special include: 
• Un instrument proiectat ergonomic pentru o utilizare fără 

efort, cu un corp cauciucat rezistent la praf și apă pentru o 
prindere sigură și o conformitate asigurată cu IP 55. 

• O aplicație specifică atât pentru controlul și afișarea 
măsurătorilor pe mobil, cât și o aplicație pe PC pentru analiză 
și documentare 

 

În timp ce instrumentul poate fi utilizat ca un dispozitiv de 
măsurare a zgomotului de sine stătător, împreună cu aplicațiile 
sale special create pentru mobil și PC, B&K2245 aduce pe piață 
un nivel complet nou de eficiență și control. Măsurarea, analiza 
și documentarea precisă a zgomotului nu au fost niciodată atât 
de raționalizate și simple. 

 

Licențiere fără probleme 
Fiecare licență B&K 2245 este instalată în instrument, 
permițând funcțiile de măsurare pe instrument și administrând 
conexiunile cu aplicațiile mobile licențiate și postprocesarea în 
aplicațiile pentru PC. 

 

 

Licența Enviro Noise Partner 

Licența Enviro Noise Partner vine gata cu tot ce aveți nevoie 
pentru anchetele de zgomot ambiental. Caracteristicile includ 
măsurători simple ale unei game largi de parametri, statistici și 
analize de frecvență. Post-procesarea și raportarea sunt, de 
asemenea, mai rapide și mai ușoare prin intermediul 
instrumentelor de logare și înregistrare audio. 

 

Atunci când este instalată pe telefonul mobil, aplicația vă 
ghidează pe parcursul unei măsurători complete, de la început 
până la sfârșit, cu ajutorul listelor de verificare. Acest lucru 
înseamnă că nu va trebui niciodată să vă amintiți procese 
complexe. Instrumentele simple de inserare a fotografiilor, 
textului, vocii și videoclipurilor facilitează, de asemenea, 
documentarea măsurătorilor. 

 
Fig. 2 Controlați, vizualizați și adnotați măsurările direct de pe telefonul 
mobil 

 

 

Aceasta înseamnă că nu există fișiere de licență care să fie 
instalate pe PC și nici dispozitive de conectare. Aplicațiile 
mobile și desktop pot fi descărcate și instalate gratuit pe orice 
iPhone și PC, iar măsurătorile efectuate cu licențe încorporate 
pot fi editate de aplicația desktop pe orice PC, pentru 
totdeauna. 

 
Fig. 1 Soluția completă: Sonometrul B&K 2245 și aplicația Enviro 

Noise Partner instalată pe un telefon mobil și pe un PC 
 

 
 

 
Transferul datelor pentru analiză 
Când ați terminat de măsurat, puteți transfera rapid și în 
siguranță datele pe PC. Toate datele sunt stocate în 
instrument, care poate fi configurat pentru a transfera 
automat datele ori de câte ori se conectează la rețeaua 
locală. 
 
Software-ul pentru PC Enviro Noise Partner, care este 
simplu de instalat și de utilizat, cu instrumente 
preconfigurate și ușor de utilizat pentru prezentarea și 
partajarea rezultatelor, organizează datele în mod intuitiv, 
pregătindu-le pentru analize și rapoarte ulterioare. 
 

Job done. 
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Conformitatea cu standardele 
 

 
 

 

Marcajul CE reprezintă declarația producătorului că produsul îndeplinește cerințele directivelor UE aplicabile. 
Marca RCM indică conformitatea cu standardele tehnice ACMA aplicabile - adică pentru telecomunicații, 
radiocomunicații, EMC și EME. 
Marca China RoHS indică respectarea măsurilor administrative privind controlul poluării cauzate de produsele 
electronice de informare, în conformitate cu Ministerul Industriilor Informaționale din Republica Populară 
Chineză. 
Marca WEEE indică respectarea Directivei WEEE a UE 

SIGURANȚĂ EN/IEC 61010 - 1, ANSI/UL 61010-1 și CSA C22.2 nr.1010.1: Cerințe de siguranță pentru echipamente electrice de 
măsurare, control și utilizare în laborator 

TRANSMISIE RADIO ETSI EN 300 328 V2.1.1: Sisteme de transmisie în bandă largă; Echipamente de transmisie de date care 
funcționează în banda ISM de 2,4 GHz și care utilizează tehnici de modulație în bandă largă; standard armonizat 
acoperind cerințele esențiale ale articolului 3.2 al Directivei 2014/53/UE 

EMISII CEM EN 301 489-1 V2.2.0: Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente și servicii radio; 
Partea 1: Cerințe tehnice comune; standard armonizat acoperind cerințele esențiale ale articolului 3.1 litera (b) din 
Directiva 2014/53/UE și cerințele esențiale ale articolului 6 din Directiva 2014/30/UE. 
EN 301 489-17 V3.2.0: Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente și servicii radio; 
Partea 17: Condiții specifice pentru sisteme de transmisie de date în bandă largă; standard armonizat acoperind 
cerințele esențiale ale articolului 3.1 litera (b) din Directiva 2014/53/UE. 
EN/IEC 61000 -6- 3: Standard de emisie generic pentru medii rezidențiale, comerciale și industriale ușoare 
EN/IEC 61326: Echipament electric de măsurare, control și utilizare în laborator - Cerințe CEM. 
CISPR 22: Caracteristicile perturbațiilor radioelectrice ale echipamentelor de tehnologia 
informației. Limitele clasei B. IEC 61672-1, IEC 61260, IEC 60651 și IEC 60804: Standarde de 
instrumentație. 
NOTĂ: Cele de mai sus sunt garantate numai dacă se utilizează accesoriile enumerate în acest document. 

IMUNITATEA EMC EN 301 489-1 V2.2.0: Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente și servicii radio; 
Partea 1: Cerințe tehnice comune; standard armonizat acoperind cerințele esențiale ale articolului 3.1 litera (b) din 
Directiva 2014/53/UE și cerințele esențiale ale articolului 6 din Directiva 2014/30/UE. 
EN 301 489-17 V3.2.0: Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente și servicii radio; 
Partea 17: Condiții specifice pentru sisteme de transmisie de date în bandă largă; standard armonizat acoperind 
cerințele esențiale ale articolului 3.1 litera (b) din Directiva 2014/53/UE. 
EN/IEC 61000 -6- 2: Standard generic - Imunitate pentru medii industriale. 
EN/IEC 61326: Echipament electric de măsurare, control și utilizare în laborator - Cerințe CEM. IEC 
61672-1, IEC 61260, IEC 60651 și IEC 60804: Standarde de instrumentație. 
NOTĂ: Cele de mai sus sunt garantate numai dacă se utilizează accesoriile enumerate în acest document. 

TEMPERATURĂ IEC 60068-2-1 și IEC 60068-2-2-2: Încercări de mediu.  
Frig și căldură ușoară 
Temperatura de funcționare: -10 până la +50 °C (14 până la 122 °F) 
Temperatura de depozitare: -25 până la +70 °C (-13 până la 158 °F) 

UMIDITATE IEC 60068-2-78: Căldură umedă: 93% RH (fără condensare la +40 °C (104 °F)). Timp de recuperare 24 ore 

MECANICĂ Neoperaționale: 
IEC 60068-2-6: Vibrații: 0,3 mm, 20 m/s2, 10 - 500 Hz 
IEC 60068-2-27: Lovitură: 4000 de lovituri la 400 m/s2 
IEC 60068- 2-27: Șoc: 1000 m/s2, 5 direcții 
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Specificații – Sonometrul B&K2245 cu Enviro Noise Partner BZ-7301 

Următoarele specificații sunt specifice pentru utilizarea B&K 2245 cu licență Enviro Noise Partner. Pentru specificațiile generale 
ale sonometrului, consultați datele produsului BP 0029. 

Cerințe de sistem pentru aplicații 
 

SISTEM DE OPERARE PC  Windows® 7, 8.1 sau 10 (64-bit) 

PC FRAMEWORK*
 Microsoft® .NET 4.7.2 

TELEFON MOBIL iPhone® 

iOS Consultați versiunile de iOS acceptate pentru versiunea curentă a 
aplicației în App Store, la rubrica Enviro Noise Partner > Informații > 

Compatibilitate 

* Software-ul va verifica dacă este preinstalat. Dacă nu este, va începe auto-instalarea. Acceptați instalarea pentru a rula 
aplicația  
 

PC recomandat pentru aplicația PC 

 
Intel® Core™ i5 sau superior 8 GB de memorie 

Placă de sunet Cel puțin un port USB disponibil 

Solid State Drive Microsoft Office 2016 sau o versiune ulterioară 

Standarde 
Este în conformitate cu următoarele standarde naționale și internaționale 

 

IEC - COMISIA ELECTROTEHNICĂ INTERNAȚIONALĂ* 
(Comisia Electrotehnică Internațională) 

IEC 61672-1 (2013) clasa 1 

IEC 60651 (1979) plus amendamentul 1 (1993-02) și amendamentul 2 
(2000-10), tip 1 

IEC 60804 (2000-10), tip 1 

IEC 61260-1 (2014), benzi de 1/1 octavă și benzi de 1/3 de octavă, 
clasa 1 

IEC 61260 (1995-07) plus amendamentul 1 (2001-09), benzi de 1/1 
octavă și benzi de 1/3 de octavă, clasa 0 

DIN - DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V. 
(Institutul german de standardizare) 

DIN 45657 (1997-07) 

ANSI - INSTITUTUL AMERICAN PENTRU STANDARDE NAȚIONALE ANSI S1.4-1983 plus ANSI S1.4A-1985 Amendament, tip 1 

ANSI/ASA S1.4-2014, clasa 1 

ANSI S1.43-1997, tip 1 

ANSI S1.11-1986, benzi de 1/1 octavă și benzi de 1/3 de octavă, 
ordinul 3, tip 0 -C 

ANSI S1.11-2004, benzi de 1/1 octavă și benzi de 1/3 de octavă, clasa 0 

ANSI/ASA S1.11-2014 Partea 1, benzi de 1/1 octavă și benzi de 1/3 de 
octavă, clasa 1 

* Standardele internaționale IEC sunt adoptate ca standarde europene de către CENELEC. Atunci când se întâmplă acest lucru, literele IEC sunt înlocuite cu EN, 
iar numărul este păstrat. Sonometrul este, de asemenea, conform cu aceste standarde EN 

 

Analiză 
 

DETECTORI 
Detectoare paralele la fiecare 
măsurătoare 

A, B, C sau Z: Două ponderări simultane de frecvență în bandă largă. Ponderări 
exponențiale de timp F, S și I, medierea liniară și detector de vârf 
simultan pentru fiecare ponderare de frecvență. 

Detector de suprasarcină: Monitorizează ieșirile de suprasarcină ale tuturor canalelor ponderate 
în funcție de frecvență 

https://www.bksv.com/doc/bp0029.pdf
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PARAMETRII MĂSURARE 
X = ponderi de frecvență A, B, C 
or Z 
Y = ponderi de frecvență F or S 

Intrare de sunet pentru afișaj și 
stocare: 

Timp Start Timp Stop LXeq LXpeak 

LAIeq LAImax LXYmax LXYmin 

LAFTeq LXE LAYN1 – 5 LAN1 – 5 

LXFmin LXImin LYSmin LYFmin 

Intrarea sunetului numai 
pentru afișarea ca numere sau 
bare cvasi-analogice: 

LXY LXY(SPL) LXPeak,1s 
 

Analiza de frecvență pentru 
afișare 

și stocare: 

LXeq LXYmax LXYmin 
 

Analiza de frecvență numai 
pentru afișare: 

LXY 
   

DATE GPS CU INTRARE DE SUNET Latitudine Longitudine   

INTERVALE DE MĂSURARE 
cu microfon tip 4966 

Intervalul dinamic: (De la nivelul de zgomot tipic la nivelul maxim pentru un semnal de 
ton pur de 1 kHz): Pondere A: 16,1 până la 140,9 dB 

Intervalul indicatorului primar: (În conformitate cu IEC 60651): Pondere A: 21,4 dB până la 123,6 dB 

Gama de liniaritate: (În conformitate cu IEC 60804): Pondere A: 19,3 dB până la 142,1 dB 

Gama de funcționare liniară: (În conformitate cu IEC 61672): 

- Pondere A: 1 kHz: 22,7 dB până la 140,9 dB 

- Pondere C:  24,9 dB până la 140,9 dB 
- Pondere Z: 31,6 dB până la 140,9 dB 

Intervalul vârf C: (În conformitate cu IEC 61672): 1 kHz: 41,7 dB până la 143,9 dB 

EȘANTIONARE PENTRU STATISTICĂ Statisticile 𝐿𝐴𝐹𝑁!−5  se bazează pe eșantionarea LAF la fiecare 125 ms 
în clase cu o lățime de 0,2 dB peste 130 dB. 

Statisticile 𝐿𝐴𝐹𝑁!−5 se bazează pe eșantionarea LAS la fiecare 10 ms 
în clase cu o lățime de 0,2 dB peste 130 dB. 

Statisticile 𝐿𝐴𝐹𝑁!−5 se bazează pe eșantionarea LXeq la fiecare 
secundă în clase cu lățimea de 0,2 dB peste 130 dB. 

Afișaje pe instrument 
 

VIZUALIZARE SLM O bară instantanee cvasi-analogică și o valoare în bandă largă 

VIZUALIZARE LISTĂ O bară instantanee cvasi-analogică și trei valori în bandă largă 

VIZUALIZAREA SPECTRULUI Grafic spectrului de 1/1 sau 1/3 de octavă cu citire a cursorului - 
pentru un parametru la un moment dat. Axa Y configurabilă 

VIZUALIZAREA PROFILULUI Profil grafic pentru un parametru de bandă largă la un moment dat. 
Cursor mobil pentru ultimele 100 de eșantioane de înregistrare. Axa Y 
configurabilă. 

DESPRE VIZUALIZAREA DATELOR Latitudine, longitudine, sensibilitatea microfonului, data calibrată, 
fusul orar, versiunea software și versiunea hardware pentru 
măsurarea curentă 

Afișaje pe aplicația mobilă 
 

XL TOTAL VIEW O bară instantanee cvasi-analogică și o valoare în bandă largă 

VIZUALIZARE LISTĂ TOTAL O bară instantanee cvasi-analogică și cinci valori în bandă largă 

VIZUALIZAREA SPECTRULUI TOTAL  O bară cvasi-analogică de nivel instantaneu în bandă largă și un grafic 
de spectru în coloană de 1/1 sau 1/3 de octavă cu citire a cursorului - 
pentru doi parametri simultan. Axa Y configurabilă 

VIZUALIZARE BB LOGGING  Profil grafic pentru un parametru de bandă largă la un moment 
dat. Comenzi tactile pentru mărirea și vizualizarea panoramică a 
profilului 

VIZUALIZARE LISTĂ BB LOGGING Profil grafic pentru trei parametri simultani de bandă largă. Comenzi 
tactile pentru mărirea și panoramarea profilului 

VIZUALIZAREA PROFILULUI SPECTRAL Graficul de spectrului cu 1/1 sau 1/3 de octavă și profilul grafic pentru 
un parametru de 1/1 sau 1/3 de octavă la un moment dat. Cursorul de 
pe graficul spectrului determină ce bandă de frecvență este afișată pe 
profil 
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Audio 
 

ÎNREGISTRARE AUDIO MP3 de calitate auditivă, comprimat la 3% din semnalul original. 24 
biți care acoperă întreaga gamă de măsurători. Înregistrează întreaga 
măsurătoare atunci când este activată 

DEPOZITARE Înregistrările audio sunt stocate pe instrument și transferate odată cu 
măsurătorile pe aplicația PC. 

DIMENSIUNEA FIȘIERULUI Viteză de biți variabilă, aproximativ 22 MB pe oră 

PLAYBACK Prin intermediul aplicației 

Interfața software 
 

PREFERINȚE Pot fi specificate formatele de dată, oră și număr 

LIMBA Interfața cu utilizatorul în catalană, engleză, franceză, germană, 
italiană și spaniolă. 

AJUTOR În aplicație: Ajutor contextual concis în engleză, franceză, germană, 
italiană și spaniolă. 

ACTUALIZARE DE SOFTWARE Actualizați la cea mai recentă versiune utilizând Internet* 

ACCES DE LA DISTANȚĂ Conectați-vă la instrument folosind: 
• Enviro Noise Partner 
• Noise Partner 

• Sunt disponibile și alte aplicații opționale - a se vedea 
Informații de comandă Afișare la distanță (non-interactivă) prin 
intermediul unui server web intern 

* Pentru instrumentele cu omologare de tip WELMEC, actualizările trebuie efectuate la un centru de service Brüel & Kjær. 
 

Intrare 
 

FILTRE DE CORECȚIE 
Software-ul este capabil să corecteze răspunsul în frecvență pentru a 
compensa câmpul sonor și accesoriile. 

Câmpul sonor: Câmp liber sau câmp difuz 
pentru tipul 4966 

Accesorii: Ecran de vânt UA-1650 

Calibrare 
Calibrarea inițială este stocată pentru a fi comparată 

cu calibrările ulterioare. 
 

ACOUSTIC Utilizarea calibratorului de sunet tip 4231 sau a unui calibrator 
personalizat. Procesul de calibrare detectează automat nivelul de 
calibrare atunci când se utilizează Sound Calibrator Tip 4231 

ISTORICUL CALIBRĂRII Calibrările și verificările de calibrare sunt enumerate și pot fi 
vizualizate pe instrument 

Managementul datelor 
 

PROIECTE Atunci când se utilizează aplicația mobilă, datele de măsurare și 
adnotare sunt organizate în proiecte. Proiectele sunt stocate pe 
instrument și pot fi încărcate și editate din aplicația mobilă și 
importate în aplicația pentru PC 

DATE DE MĂSURARE Măsurătorile sunt stocate automat la oprirea măsurătorilor. Datele 
sunt stocate în dosare în funcție de dată, cu măsurători individuale 
numerotate secvențial 

DATE DE ADNOTARE Adnotările (fotografii, clipuri video, text și note vocale) realizate cu 
ajutorul aplicației mobile Enviro Noise Partner sunt încorporate în 
datele de măsurare și stocate în instrument 

REȚINEREA DATELOR Instrumentul poate fi configurat să mute automat datele descărcate 
anterior la coșul de gunoi după o perioadă de păstrare definită de 
utilizator. 

BACKUP Datele de măsurare și de adnotare pot fi copiate automat pe un stick 
USB sau pe o rețea SMB. 
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Controlul măsurătorilor 
 

MODURI DE MĂSURARE Single sau de logging 

INTERVAL DE JURNALIZARE intervale de 1, 5, 10, 30 sau 60 s 

GRATUIT Măsurare unică controlată manual 

PRESET Timp de măsurare prestabilit de la 1 secundă la 31 de zile în pași de 1 s 

COMENZI MANUALE Începeți, întrerupeți, continuați și opriți manual măsurarea 

BACK-ERASE Doar măsurători unice: Ultimele 1 până la 10 s de date pot fi șterse 
fără resetarea măsurătorii. 

Stare de măsurare 
 

PE ECRAN Informații precum suprasarcină și funcționare/pauză sunt afișate 
pe  ecran sub formă de pictograme 

INELUL LUMINOS AL STĂRII DE MĂSURARE 
Lumina RGB din dreapta arată starea de măsurare și suprasarcina 
instantanee, după cum urmează 

Verde în mod constant: Măsurare 

Galben intermitent la fiecare 5 s: Oprit, gata de măsurare 

Galbenul clipește încet: Pauză, măsurătoarea nu este 
stocată 

Roșu care clipește rapid: Supraîncărcare intermitentă, 
calibrare eșuată 

Purpuriu în mod constant: Supraîncărcare blocată 

 

Informații pentru comandă 

Tipul 2245-E-S Sonometru B&K 2245 cu software-ul Enviro 
Noise Partner 

care include următoarele într-o cutie de transport cu carcasă rigidă 
(KE-1034): 
• Sonometru B&K 2245  
• BZ-7300-N: Noise Partner 

• BZ-7301-N: Enviro Noise Partner 

• Tip 4966: ½ microfon în câmp liber 
• ZG-0486: Sursa de alimentare de la rețea 
• AO-0821-D-010: Cablu USB 3, USB C la USB A (1,0 m/3,3 ft) 
• UA-1650: 90 mm diametru. Ecran de vânt cu Autodetecție 
• DH-0819: Curea de încheietura mâinii, pentru sonometru 
• UA-2237: Kit suport pentru telefon mobil, pentru utilizare pe 

trepied 

 

 
Tip 2245-E-SC Sonometru B&K 2245 cu software Enviro Noise 

Partner și calibrator de sunet tip 4231 
care include următoarele elemente într-o carcasă rigidă (KE-1034): 
• Sonometru B&K 2245  
• BZ-7300-N: Noise Partner 

• BZ-7301-N: Enviro Noise Partner 

• Tip 4966: ½ microfon în câmp liber 
• Tipul 4231: Calibrator de sunet 
• ZG-0486: Sursa de alimentare de la rețea 
• AO-0821-D-010: Cablu USB 3, USB C la USB A (1,0 m/3,3 ft) 
• UA-1650: 90 mm diametru. Ecran de vânt cu Autodetecție 
• DH-0819: Curea de încheietura mâinii, pentru sonometru 
• UA-2237: Kit suport pentru telefon mobil, pentru utilizare pe trepied 

 
 
 

MODULE SOFTWARE 

Software și accesorii disponibile separat 

AO-0846USB-C™  Cablu de ieșire, cu alimentare 

 

BZ-7302 Licență pentru Work Noise Partner  

Toate aplicațiile mobile pot fi descărcate gratuit prin intermediul 
App Store®. Toate aplicațiile pentru PC pot fi descărcate de la 
www.bksv.com 

 

CALIBRARE 
Calibrator de sunet tip 4231 Sound (se potrivește în 
geanta de transport

 

INTERFACING 
UL-1073434 .7" Unitatea de control a aplicației, 32 GB UL-
0089 Stație de bază de birou, inclusiv sursă de 

alimentare și cablu LAN 

 

MONTAJ 
UA-0750       Trepied 
 UA-0801       Tripod ușor 
UA-1651       Extensie trepied 

 



 

 

 
 

 

CALIBRARE ACREDITATĂ 

 

Servicii produs 

 
Contract de garanție extinsă: Extindeți garanția standard a produsului 
dvs.

SLM-SIM-CAI Calibrare inițială acreditată, inclusiv 
microfon (conform IEC 61672) 

SLM-SIM-CAF          Calibrare acreditată inclusiv microfon (conform 
IEC 61672) 

SLM-SIM-CPI Calibrare inițială acreditată, inclusiv 
microfon (conform IEC 61260) 

SLM-SIM-CPB          Acreditat Calibrare acreditată, inclusiv 
microfon (conform IEC 61260) 

SERVICE 
Contract de servicii de calibrare: Contract de calibrare cu o 
acoperire de până la 5 ani, garanție extinsă și multe altele. Pentru 
detalii, accesați www.bksv.com/calibration-plus 

până la vârsta de 10 ani. Pentru detalii, 
accesați www.bksv.com/en/Service/ Service-
and-support- contracts/Extended-warranty-
hardware 

 

Serviciul online: Servicii online, cum ar fi descărcarea certificatului 
de calibrare și programarea serviciilor dumneavoastră. Accesați 
cloud-ul de calibrare la www.bksv.com/calibrationdata 

✐Vă rugăm să rețineți: 
Uzura pieselor, cum ar fi ecranele de vânt și cablurile, nu sunt acoperite de 
garanția standard de fabrică sau de garanția extinsă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brüel & Kjær and all other trademarks, service marks, trade names, logos and product names are the property of Brüel & Kjær or a third-party company. 

 

Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S 
DK-2850 Nærum · Denmark · Telephone: +45 77 41 20 00 · Fax: + 45 45 80 14 05 
www.bksv.com · info@bksv.com 
Local representatives and service organizations worldwide 
Although reasonable care has been taken to ensure the information in this document is accurate, nothing 
herein can be construed to imply representation or warranty as to its accuracy, currency or completeness, nor 
is it intended to form the basis of any contract. Content is subject to change without notice – contact 
Brüel & Kjær for the latest version of this document. 
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