VI PRESENTERAR B&K 2245
LJUDNIVÅMÄTARE MED APPEN
ENVIRO NOISE PARTNER
DESIGNAD FÖR DITT ARBETE
En helhetslösning för bakgrundsljudmätningar som ger dig full
kontroll och tillförlitliga resultat.

UTFÖR LJUDMÄTNINGAR
SNABBARE, ENKLARE
OCH UTAN PROBLEM
Oavsett om du arbetar för ett företag som skapar eller mäter ljud så är det viktigt att du har
en ljudnivåmätare som kan utföra dina ljudmätningar, oavsett om det är första eller tionde
försöket. Och detta är extra viktigt om du inte utför mätningarna särskilt ofta. Den nya klass
1-ljudnivåmätaren B&K 2245 kommer från det mest betrodda globala varumärket för
ljudmätningslösningar. Med den får du allt du behöver i ett tillförlitligt och lättanvänt paket.

MED NYA OCH LÄTTANVÄNDA B&K 2245-LJUDNIVÅMÄTAREN SÅ
BLIR JOBBET GJORT PÅ NOLLTID.
Intuitiva kontroller med mobilappen
B&K 2245-ljudnivåmätaren är en heltäckande paketlösning. Enheten
kan användas som en fristående ljudmätare, men den fungerar även

Designad för dina uppgifter
B&K 2245-ljudnivåmätare med appen Enviro Noise Partner har designats med just dina
behov i åtanke. Den är damm- och spolsäker enligt standarden IP55, vilket innebär att den
passar perfekt för användning både inomhus och utomhus. Den levereras dessutom med allt du
behöver för att utföra mätningar av bakgrundsljud. Funktionerna innefattar enkla mätningar
av ett stort urval av parametrar samt statistik och frekvensanalyser. Efterbearbetning och

sömlöst med specialutvecklade mobilappar och din PC. Detta ger dig
tillgång till en helt ny nivå av effektivitet och kontroll. Det har blivit
enklare än någonsin att mäta, analysera och dokumentera ljud.
För allt du behöver veta, besök: www.bksv.com/2245

rapporter kan också utföras mycket snabbare och enklare, tack vare de intuitiva verktygen för
markörredigering och ljuduppspelning.

Enklare – Problemfri användning med
ett gummihölje för säkrare grepp, samt sju
knappar som du bekvämt når med tummen.
Den klara och ljusstarka skärmen visar den
viktigaste informationen som behövs för
ljudmätningar, och tack vare batteritiden
på 14 timmar håller den under flera
arbetspass.

Smartare – Kan anslutas till ett smart
dockningsstationstillbehör som både kan
användas för snabb laddning och även
överför lagrade mätningsdata till ditt
nätverk automatiskt för rapporter och
analyser. Nu kan du se till att enheten
alltid är fulladdad och redo att användas,
och du slipper även tänka på att behöva
spara all viktig information innan någon
raderar dina data av misstag. Allt sköts
åt dig på ett säkert sätt.
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Enklare – Skräddarsydd för bakgrundsljudsundersökningar med en mobilapp som har
lättanvända funktioner, bl.a. checklistor som ser
till att varje steg uppfyller lokala krav samt
markörer som kan isolera ljud (till exempel
avlägsnandet av hundskall eller visning av
ögonblicket då en ljudkälla används). Med
verktygen för inbäddning av foton, text, ljud
och video kan du dessutom kommentera
viktiga data under mätningsprocessen.

iPhone Xskärmdump
kommer snart

Snabbare – Överför alla data till din PC
och organiserar dem på ett intuitivt sätt
för analyser och rapporter. Programvaran
är enkel att använda, med intuitiv mätningsuppspelning och grafiska markörredigeringsverktyg som hjälper dig att utföra
jobbet mer effektivt. Kommentarer visas
vid sidan om dina data, och du kan
även exportera resultaten direkt till
förkonfigurerade Microsoft Excel®mallar för rapporter som uppfyller
nationella standarder – eller helt
enkelt skapa dina egna.
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En flexibel och mångsidig lösning
B&K 2245-ljudnivåmätaren introducerar flera lättanvända funktioner
via ett urval av mobilappar, som alla har skräddarsytts för specifika
användningsområden. Alla enheter kan licensieras för flera appar,
så du behöver bara byta app när du vill utföra en ny åtgärd.
Appar kan laddas ned från App Store för iPhone och iPad:

Noise Partner

Work Noise
Partner

Enviro Noise
Partner

Product Noise
Partner

Tekniska specifikationer:
• Uppfyller DIN 45657, ANSI/ASA S1.4 och IEC 61672-1 Class 1
• Enskilt mätningsspann: 16 till 141 dB från normal bakgrundsnivå till
högsta nivån, A-viktad
• Bredbandsparametrar: Leq, Lpeak, Lmax, Lmin, LAIeq, LE(SEL),
LAFTeq och omedelbara nivåer
• Bredbandsstatistik: LAF-, LAS- eller LAeq-baserad
• Frekvensanalys: Leq, Lmax och Lmin i 1/1- eller 1/3-oktavbanden

• Loggning: Mätningsdata loggas i intervaller om 1, 5, 10, 30 eller
60 sekund(er)
• Ljudinspelning: MP3 i lyssningsbar kvalitet
• 16 GB intern lagring för mätningar
• Integrerad GPS, Bluetooth och Wi-Fi
• Inbyggt litiumjonbatteri, normalt mer än 14 timmars drifttid
med Wi-Fi aktiverat
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