HVIS DU IKKE ALLEREDE HAR HØRT DET:
MED DEN NYE B&K 2245
LYDMÅLER
ER DET ‘JOB DONE’

Uanset om du skal vurdere støjen på en arbejdsplads,
undersøge støjklager eller arbejder for en virksomhed
der støjer, er der én fællesnævner – støjmåling og
analyseopgaver. Og selvom det er en del af dit job, er det
ikke nødvendigvis opgaver, du udfører hver dag. Så hvis
det lyder godt at kunne udføre dem hurtigere, nemmere
og uden problemer, er B&K 2245 en lydmålerløsning
designet til dig.

SKRÆDDERSYET TIL DIN OPGAVE
Den nye fleksible og alsidige B&K 2245 klasse 1 lydmåler er en
komplet pakkeløsning. Brug den som en stand-alone støjmåler, med
din PC eller med dedikerede mobilapps, uanset hvad så kan du løse
opgaven på en helt ny og effektiv måde med fuld kontrol over hele
processen. Nøjagtig støjmåling, analyse og dokumentering har aldrig
været nemmere.

Teknisk specifikation
• Overholder IEC 61672-1 Class 1
• Optioner: Logning, frekvensanalyse og lydoptagelse (MP3)
• Robust og miljøbeskyttet (IP55)
• 16 GB internt måledatalager
• Integreret GPS, Bluetooth og Wi-Fi

NEM OPGAVELØSNING MED APPS
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 nemt
at skifte opgavetype ved blot at skifte app.
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Simplere – Syv lettilgængelige
knapper og et tydeligt display gør B&K
2245 nem og behagelig at bruge. En
robust, gummibelagt overflade giver
ikke blot et sikkert greb, men sørger
også for, at instrumentet er støv- og
vandafvisende i henhold til IP55.

Smartere- Tilkøb en smart
dockingstation der fungerer både
som hurtiglader, og til automatisk
overførsel af gemte data til dit netværk
til rapportering og analyse på din pc.
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Det er 'Job done' med den nye og brugervenlige B&K 2245 lydmåler.

Nemmere – B&K 2245 er designet
til din opgave og fungerer perfekt
sammen med dedikerede apps til din
mobiltelefon og pc.

Hurtigere – Computersoftwaren
er nem at installere og bruge. Data
overføres hurtigt og sikkert til din
pc og organiseres intuitivt, så de er
klar til analyse og rapportering med
prækonfigurerede og brugervenlige
værktøjer.
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