
A ve C karakteristiğine göre frekans ayarı

Kolay ayarlanabilme

Maximum ve minimum değer hafızası

Değiştirilebilir zaman ayarı Hızlı/Yavaş

Gürültü seviyesi
ölçüm cihazı

testo 815

dB

testo 815, günlük hayatta gürültü seviyesini değerlendirmek

için ideal bir cihazdır. Cihaz, klima ve ısıtma alanlarında,

yakma tesisleri veya işyerlerinde izleme ölçümleri için

kullanılabilir, ancak makine ve disko gürültüsü hızlı ve

hassas bir şekilde değerlendirilmelidir.

Ölçüm süresi; gürültü kaynağını daha iyi değerlendirmek

için, hızlı/yavaş düğmesi kullanılarak 1 sn ile 125 msn

aralığında  ayarlanabilir. Frekans analizi de karakteristik eğri

A'dan C'ye geçirilebilir. Karakteristik eğri A, insan kulağının

ses şiddet algısını karşılar; karakteristik eğri C ise bir sesin

düşük frekanslı bileşenlerini de değerlendirebilir. Opsiyonel

kalibratör sayesinde ölçüm cihazı, tornavida yardımı ile

doğrudan sahada tekrar kalibre edilebilir. Teslimat

kapsamına dahil rüzgar koruma başlığı, dış mekan

ölçümlerinde doğru ölçüm sonuçları sağlar ve mikrofonu kir

ve tozdan korur.

www.testo.com.tr

We measure it.



testo 815

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 815

testo 815 gürültü seviyesi ölçüm cihazı; ayar
tornavidası, rüzgar koruma başlığı, batarya ile
birlikte

Ürün kodu 0563 8155

Teknik bilgi testo 815

Ölçüm aralığı +32 ... +130 dB

Frekans aralığı 31,5 Hz ... 8 kHz

Hassasiyet
±1 basamak

±1.0 dB

Çözünürlük 0.1 dB

Çalışma sıcaklığı 0 ... +40 °C

Saklama sıcaklığı -10 ... +60 °C

Batarya tipi 9V blok batarya

Pil ömrü 70 sa

Ağırlık 195 g

Boyutlar 255 x 55 x 43 mm

Garanti 2 yıl

Kısmi ölçüm aralıkları: 30 ... 80 dB; 50 ... 100 dB; 80 ... 130 dB
Zaman ayarları: HIZLI 125 msn / YAVAŞ 1 sn
Basınç kayması: -0.0016 dB/hPa

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0554 0452testo 815'in ve testo 816'nın düzenli kalibrasyonları için kalibratör

0520 0111

0520 0411

ISO kalibrasyon sertifikası/ses şiddeti; kalibrasyon noktaları 94 dB;  farklı frekanslarda

ISO kalibrasyon sertifikası ses basıncı kalibratörleri

Teknik bilgi Gürültü seviyesi kalibratörü

Batarya tipi 9V blok batarya

Pil ömrü 40 sa

Garanti 2 yıl

Hassasiyet ±0.5 dB, IEC 60942 Sınıf 2'ye uygun

Gürültü seviyesi: 94 dB/104 dB, değiştirilebilir
Frekans: 1000 Hz
Diğer üreticilerin 1/2 ve 1 inch mikrofonları için de kullanıma uygundur

We measure it.

www.testo.com.tr

Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dış Ticaret Ltd. Şti.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Merkezi C-Blok No: 5/1 D: 2-3-4-5
Şişli - İSTANBUL
Tel : +90 212 217 01 55
Faks : +90 212 217 02 21
Email : infotesto@testo.com.tr Te
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