
Gürültü Ölçer PCE-318

26 ... 130 dB (A) ve Analog Çıkışlı dB-ölçüm cihazı / Tekrar Kalibre Edilebilinir / 
Sınıf II (hassasiyet ±1,5 dB) / 6 Ölçüm Aralığı Seçilebilir / 99 Verilik Bellek 

Gürültü Ölçer PCE-318 sesi 26 dB(A) itibariyle ölçmektedir. Bu sebeple Gürültü Ölçer PCE-318 kısık sesleri ölçmek için ideal bir cihazdır. Jumbo
ekranlı sınıf II gürültü ölçer sesleri iş yeri, makina kontrolü, vs. gibi çeşitli yerlerde ölçebilmektedir. Fonometre olarakda bilinen bu cihaz IEC 651
tip II normuna göre tasarlanmıştır ve ± 1,5 dB gibi yüksek bir hassasiyete sahiptir. 

Bir diğer avantajı ise bu cihazların analog çıkışları sayesinde uzun süreli ölçümler için harici bir data loggere/ yazıcıya bağlanabilmesidir. Burada
benzer teknik özellikleri taşıyan ama dahili bellek ve yazılıma sahip fonometreleri ve bu cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu
gürültü ölçerin teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

 Ölçüm aralığı 26 ... 130 dB 
 6 ölçüm aralığı seçilebilir 
 Analog çıkış (AC & DC) / opsiyonal alınabilinen data logger ile kullanılabilir (ek öğelere bakınız) 
 99 verilik bellek, ekranda görünür 
 Frekans aralığı 31,5 Hz - 8 kHz 
 Bargraflı geniş ekran
 Desibelmetrede ayarlanabilen ölçüm aralığı: Low & High (düşük ve yüksek) 
 A ve C frekans-değerlendirmesi 
 Hızlı ve yavaş zaman değerlendirmesi 
 Min- & Max-Hold-Fonksiyonu 
 Rüzgar sesi bastırıcı 



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 26 ... 130 dB

Seçilebilir Ölçüm Aralıkları 26 ... 80 dB / 30 ... 90 dB / 40 ... 100 dB 

50 ... 110 dB / 60 ... 120 dB / 70 ... 130 dB

Çözünürlük 0,1 dB

Hassasiyet 1kHz / 94dB’de: ±1,5 dB

Frekans Aralığı 31,5 Hz ... 8 kHz

Zaman Ağırlıklandırması Hızlı (Fast) & Yavaş (Slow)

Frekans Ağırlıklandırması A ve C

Hafıza 99 veri, ekranda görüntülenebilir

Çıkış Analog, AC & DC

Çevre Koşullar -10 ... +50 °C, < 90 % n.o.

Depolama Koşullar -10 ... +60 °C, < 75 % n.o.

Güç Kaynağı 9 V-Blok-Pil

Standart IEC 651 Typ II (sınıf II)

Boyut 264 x 68 x 27 mm

Ağırlık Yaklaşık 260 g

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu 


Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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