
Meranie intenzity hluku podľa IEC 61672-1 trieda 2 
a ANSI S1.4 typ 2

Frekvenčné váženie A a C

Integrovaná pamäť na 31000 meraných hodnôt

Softvér na spracovanie údajov a dlhodobé meranie

Prepínateľné časové váženie Fast/Slow

Displej s Bar grafom

Podsvietený displej

Výstup AC a DC na pripojenie s inými prístrojmi a zariadeniami

Hlukomer

testo 816-1 – hlukomer s integrovanou pamäťou

dB

Testo 816-1 je ideálny pre meranie hladiny akustického tlaku 
na pracoviskách, v priemyselných a výrobných halách a na 
verejných miestach. Jednoduchým stlačením tlačidla pri meraní 
možno prepínať medzi dvoma časovými vyhodnoteniami Slow 
(1 sek.) Fast (125 ms). Je tiež možné pohodlne prepínať medzi 
frekvenčným vážením charakteristických kriviek A a C. 
Charakteristika krivky A zodpovedá citlivosti akustického tlaku 
ľudského ucha, zatiaľ čo charakteristikou  krivkou C môžno 
vyhodnotiť nízkofrekvenčné zložky hluku.

Integrovaná pamäť umožňuje ukladanie viac ako 30 000 
nameraných hodnôt v prístroji  a tie môžu byť následne 
vyhodnotené pomocou softvéru, ktorý je súčasťou dodávky. 
Softvér naviac umožňuje on-line meranie pri dlhodobom 
meraní. 
Pomocou voliteľného zvukového kalibrátora a príslušenstva na 
nastavenie, ktoré je v dodávke testo 816-1 môžno prístroj       
rekalibrovať na mieste merania.
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We measure it.
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testo 816-1

Technické údaje / Príslušenstvo

testo 816-1

testo 816-1, hlukomer včítane mikrofónu, orchana 
voči vetru, PC softvér, spojovací kábel, návod na 
CD a batérie v systémovom kufri

Obj. číslo 0563 8170

Technicke údaje testo 816-1

Merací rozsah 30 až 130 dB

Frekvenčný rozsah 20 Hz až 8 kHz

Presnosť
±1 digit

±1.4 dB
(pri refenčných podmienkach: 94 dB, 1 kHz)

Rozlíšenie 0.1 dB

Frekvenčné váženie A / C

Mikrofón ½ "

Merací takt

Dynamický rozsah

0.5 s

100 dB

Pamäť asi 31000 meraných hodnôt

Prevádzková teplota 0 až +40 °C

Skladovacia teplota -10 až +60 °C

Typ batérie 4 x AA batérie

Hmotnosť 390 g

Hmotnosť 272 x 83 x 42 mm

Časové váženie FAST 125 ms / SLOW 1 sec

AC/DC výstup AC: 1 V RMS z plného rozsahu
DC: 10 mV/dB

Technické údaje kalibrátor hluku

Typ batérie 9V bloková batéria

Výdrž batérie 40 h

Záruka 2 roky

Presnosť ±0.5 dB v súlade s Trieda 2 
podľa IEC 60942

Úroveň hluku : 94 dB/104 dB, prepínateľná
Frekvencia: 1000 Hz
Je vhodný aj pre mikrofóny ½"  1 " od iných výrobcov

Príslušenstvo ku meraciemu prístroju Obj. číslo

0554 0452Kalibrátor, na pravidelnú kontrolu a kalibráciu testo 815, testo 816, testo 816-1

0520 0111

0520 0411

 ISO kalibračný certifikát  -   94dB(A) at 63/125/250/500 Hz 1/2/4/8 kHz

ISO Kalibračný certifikát  kalibrátora -   94 dB / 104 dB (A)  pri frekvencii 1kHz    
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We measure it.

K – TEST, s.r.o. 
Letná 40 
042 60 Košice 
Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150 
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk 




