
Ses Seviyesi Ölçer PCE-MSL 1

Ses Seviyesi Ölçer PCE-MSL 1
A frekans ağırlıklandırma / Eş zamanlı sıcaklık ölçümü / 0.1 dB çözünürlük / HOLD fonksiyonu / 

Aşırı değer ölçümü / Geniş frekans aralığı / Arka aydınlatmalı renkli LCD ekran 

Ses seviyesi ölçer PCE-MSL 1, basit bir ses ölçüm cihazıdır ve ortam ses seviyesini hızlı bir şekilde belirlemek için kullanılır. Ses seviyesi ölçer ile
ses seviyesi ölçümünün yanı sıra ortam sıcaklığı da belirlenebilir. Günümüzde gürültü ölçümü neredeyse her durumda önemli bir hale gelmiştir.
Bu nedenle, kullanıcıya olası gürültü seviyesine ilişkin bir fikir veren bir ses seviyesi ölçer kullanmak yararlıdır. 

Arka aydınlatması bulunan LCD ekran, ses seviyesi ölçer ile gerçekleştirilen ölçümlerin net sonuçlarını verir. Ses seviyesi ölçer, özellikle
konumdan bağımsız olması gereken ölçümler için idealdir.

 Aşırı değer ölçümü
 Yüksek hassasiyet
 Hızlı ses seviyesi ölçümü
 Arka aydınlatmalı renkli LCD ekran
 Eş zamanlı sıcaklık ölçümü
 HOLD fonksiyonu
 Geniş frekans aralığı
 A frekans ağırlıklandırma
 Sağlam ABS plastik gövde
 1/2” electret condenser mikrofon
 Hızlı/yavaş zaman değerlendirme
 Frekans aşıldığında alarm
 0.1 dB çözünürlük
 Her 300 ms’de ekran güncelleme



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 35 ...135 dB

Dinamik Aralık 50 dB

Frekans Aralığı 31.5 Hz ... 8 kHz

Hassasiyet ±2 dB

Frekans 31.5 Hz ... 8 kHz

Frekans AğırlıklandırmaA

Zaman Değerlendirme Hızlı: 125 ms 

Yavaş: 1 sn.

   

Mikrofon Türü 1/2" Electret condenser mikrofon

Görsel Alarm Sınırları >100 dB: ekranda "HI" görüntülenir 

< 100 dB: ekranda "LO" görüntülenir

   

Sıcaklık Hassasiyeti ±1.5 °C

Çözünürlük 0.1

Veri Güncelleme 300 ms

Pil Ömrü <60 saat

Otomatik Kapanma 15 dakika hareketsizlikten sonra (devre dışı bırakılabilir)

Güç Kaynağı 3 x 1.5 AAA pil

Çevre Koşulları 0 ... +60 °C, 10 ... 90% bağıl nem

Depolama Koşulları 0 ... +60 °C, 10 ... 70% bağıl nem

Standartlar IEC 61672-1 Class II

Boyut 144 x 56 x 30.5 mm

Ağırlık 73 g

Ek bilgi
Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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