INTRODUKTION AF B&K 2245
LYDMÅLER MED
EXHAUST NOISE PARTNER
DESIGNET TIL DIN OPGAVE
En komplet løsning til måling af
udstødningsstøj, som er mere
effektiv end nogensinde før.

MÅL UDSTØDNINGSSTØJEN
HURTIGERE, NEMMERE
OG UDEN PROBLEMER
Når man skal måle udstødningsstøj, er det nødvendigt at have en lydmåler, der klarer
opgaven let og ubesværet hver eneste gang. Med den nye B&K 2245 klasse 1 lydmåler
fra det mest anerkendte og troværdige globale brand inden for lydmålere, har du alt,
hvad du skal bruge i en pålidelig og brugervenlig pakke.
Designet til din opgave
B&K 2245 lydmåler med Exhaust Noise Partner er designet med henblik på dine specifikke
behov. Den har et væld af nye funktioner, som giver dig en mere intuitiv brugeroplevelse,
og den er holdbar og støv- og vandafvisende i henhold til IP55 (særlig vigtigt på et
travlt værksted eller i et garagemiljø). Måling af udstødningstøj er mere effektiv med
specielle funktioner som fjernbetjent måling fra førersædet og låsbare måleindstillinger,
som bidrager til at reducere tids- og ressourceforbrug.

Simplere – meget brugervenlig med
en gummibelagt overflade, så den er
nemmere at holde på og kun syv
knapper, som du nemt kan nå med
din tommelfinger. Displayet viser
tydeligt de vigtigste informationer, du
skal bruge til måling af udstødningsstøj,
og med et batteri, der holder i 14 timer,
kan du være sikker på, at instrumentet
ikke svigter.

Smartere – kan tilsluttes en dockingstation, som ikke kun fungerer som
en hurtiglader, men også automatisk
overfører gemte data og fotos til dit
netværk til rapportering og analyse.
Det betyder, at enheden altid er opladet
og klar til brug, og at du aldrig behøver
bekymre dig om at gemme de informationer, du har brug for, eller at nogen
sletter dine data ved en fejl - alt bliver
klaret for dig på betryggende vis.
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DET ER 'JOB DONE' MED DEN NYE OG BRUGERVENLIGE
B&K 2245 LYDMÅLER.
Intuitiv brug af mobilapps
B&K 2245 lydmåleren er en komplet pakkeløsning. Instrumentet
kan bruges som en stand-alone støjmåler, men fungerer også
perfekt med specielle mobilapps samt din PC og giver dig på
en ny måde bedre effektivitet og styring. Nøjagtig støjmåling,
analyse og dokumentering har aldrig været nemmere.
Find alt, hvad du ønsker at vide på: www.bksv.com/2245

Nemmere – er lavet til måling af
udstødningsstøj med en intuitiv app
til din mobiltelefon og præcis de
parametre, du skal bruge til opgaven.
Det betyder, at du trygt kan betjene
B&K 2245 fra førersædet (så der kun
er brug for én person pr. test), med
indlejring af fotos for nemt at kunne
referere til køretøjet. En tydelig ring
lyser grønt, når du starter en måling,
så du er sikker på, at alt fungerer.

Hurtigere – overfører hurtigt
og sikkert data til din PC og
organiserer dem intuitivt, så de
er klar til analyse og rapportering.
Computersoftwaren er nem
at installere og bruge med prækonfigurerede og brugervenlige
værktøjer til at præsentere og
dele resultaterne.
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En fleksibel og alsidig løsning
B&K 2245 lydmåleren har et væld af brugervenlige funktioner i en
række apps til mobiltelefonen, der alle er lavet specielt til specifikke
opgaver. Hver enhed kan få licens til mere end en app, så det er lige
så nemt at skifte mellem opgaver som mellem apps.
De apps, der er til rådighed, kan downloades fra App Store
til iPhone og iPad:

Noise Partner

Work Noise
Partner

Enviro Noise
Partner

Product Noise
Partner

Teknisk specifikation
• Overholder DIN 45657, ANSI/ASA S1.4 og IEC 61672-1 Class 1
• Ét sammenhængende dynamikområde: 16 til 141 dB
fra typisk støjgulv til maks. niveau, A-vægtet
• Bredbåndsparametre: Lmax, Lmin og øjeblikkelige støjniveauer
• Fjernbetjening og annotationer via Wi-Fi
• Robust og miljøbeskyttet (IP55)

• Statusindikator: LED lysring, som kan ses på afstand:
Rød, gul, grøn, blå, lilla
• Hurtigt kalibreringstjek (med Type 4231 kalibrator)
• Integreret GPS, Bluetooth og Wi-Fi
• Indbygget Li-Ion batteri normalt med mere end 14
timers drift med aktiveret Wi-Fi
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