
Hlukomìry s rozsahem 30...130 dB
mìøení hluku podle IEC 60651, tøída 2

testo 815 / 816
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.



Kontrola hluku na pracovištích, ve výrobních halách, kanceláøích, na diskotékách a pøi ochranì životního prostøedí je dùležitá a èasto i pøedepsaná. 
Hlukomìry testo 815 a 816 jsou pøesné hlukomìry tøídy pøesnosti 2 se snadnou obsluhou. Pro pravidelnou kontrolu a kalibraci hlukomìru je možné
objednat kalibrátor.

Lidské ucho je vedle oka nejèastìji používaný smyslový orgán.
Vnímáním zvukù v našem okolí - øeèi, hudby, zpìvu ptákù, nebo
hluku strojù - se doplòuje naše vnímání okolního svìta. Ucho je
tedy nenahraditelný smyslový orgán, který je nutné chránit.
Zvláštì v pracovní dny je náš sluch ohrožen hlukem strojù. Dnes
je již všeobecnì známo, že hluk, který dlouhodobì pùsobí na naše
uši, mùže zpùsobit nenávratné poškození sluchu. Nové hlukomìry
testo 815/816 jsou moderní mìøicí pøstroje, které nám umožòují
mìøit a vyhodnocovat hlasitost okolního hluku.

Mìøicí velièina hluk

Pøístroj pro znalce, pro mìøení na pracovištích a pro mìøení prùmyslového a
okolního hluku. Tato verze nabízí, oproti hlukomìru testo 815, funkce, které jej pro
takováto mìøení pøímo pøedurèují.

testo 816

Praktické hlukomìry podle IEC 60651 - tøída 2

• Automatické pøepínání mìøicího rozsahu

• Podsvícení displeje

• Možnost provozu na síťový zdroj

• Zobrazení histogramem

• AC výstup pro pøipojení zobrazovaèù a zesilovaèù

• DC výstup 10 mV/dB pro pøipojení zapisovaèù a
elektronických záznamníkù

Další pøednosti testo 816:

hranice bolesti

start proudových strojù

nákladní vozy

kanceláø

knihovna

les
hranice slyšitelnosti

pneumatické kladivo

frekvenèní filtr A/C
pøepínání mìøicího rozsahu

Èasové vyhodnocení
Dílèí mìøicí rozsah
Frekvenèní filtr

Aktuální namìøená
hodnota

pamìť max/min 

tlaèítko zap/vyp
èasové vyhodnocení fast/slow

zap/vyp podsvícení displeje

konektor analogového výstupu AC/DC

konektor síťového zdroje
potenciometr pro kalibraci pomocí šroubováku

.



Hlukomìry je možné pøi zmìnì nadmoøské výšky nebo teploty pøekalibrovat. Pomocí kalibrátoru (možnost objednání jako
pøíslušenství) se oba pøístroje velmi snadno kontrolují a seøizují. Je možné nastavit 2 hladiny hluku (94 dB a 114 dB).
Kalibrátor je vhodný také pro kalibraci 1/2“ a 1“ mikrofonù ostatních výrobcù.

Ideální pøístroj pro každodenní použití. Spolehlivý partner
pro mìøení hluku klimatizaèní, ventilaèní a tepelné
techniky, diskoték, strojù a spalovacích zaøízení.

testo 815
• Tøída pøesnosti 2 podle IEC 60651
• Snadná justáž (pomocí kalibraèního šroubováku)
• Frekvenèní filtr A a C
• Pamìť maxima a minima
• Vestavìný závit na stativ(1/4“)
• Pøepínatelné èasové vyhodnocení fast / slow

Kalibrátor hluku

Pro pravidelnou kontrolu, zejména pøi zmìnì teploty nebo
barometrického tlaku pøi zmìnì poèasí nebo nadmoøské
výšky, je možné pomocí kalibrátoru provádìt seøízení
pøístroje. Kalibrátor produkuje 2 hladiny hluku 
(94 a 114dB).

Kalibrátor hluku - více jistoty

pøepínaè hladin hluku

Spoleèné pøednosti obou pøístrojù

Frekvenèí filtry

• Køivka frekvenèního filtru A
odpovídá hluku, slyšitelnému
lidským uchem.

• Køivka frekvenèního filtru C se
používá pro mìøení
nízkofrekvenèního hluku.

LED diody funkce a stavu
baterie

odnímatelný adaptér pro kalibraci pøístrojù s mikrofonem
o prùmìru 1“. Pokud je adaptér nasazený, je možné
kalibrovat mikrofony o prùmìru 1/2“ (testo 815/816)

.

frekvence (Hz)

LA (dB)

pamìť max/min
frekvenèní filtr A/C tlaèítko zap/vyp

pøepínání èasového
vyhodnocení
fast/slow

pøepínání mìøicího rozsahu

Frekvenèní filtr

Aktuální namìøená hodnota

Èasové vyhodnocení

Dílèí mìøicí rozsah

potenciometr pro kalibraci pomocí šroubováku



Fix bestellt per FaxZávazná objednávka faxem

Mìøicí pøístrojPoèet Obj.è.

Mìøicí pøístrojPoèet Obj.è.

Kalibraèní certifikát hluku ISO
0520 0111

Kalibrátor pro pravidelnou kalibraci hlukomìru testo 815, testo 816 0554 0452

Síťový zdroj 230 V/ 8 V/ 1 A, pro mìøicí pøístroj testo 816 0554 1084

Hlukomìr, tøída pøesnosti 2, vè. mikrofonu, ochrany proti vìtru a baterietesto 815 0563 8155

Hlukomìr, tøída pøesnosti 2, vè. mikrofonu, ochrany proti vìtru a baterie,
konektoru analogového výstupu 3,5 mm, v praktickém kufrutesto 816 0563 8165

Jméno a pøíjmení

Firma

Telefon

Ulice, è.p.

PSÈ, mìsto

Datum, podpis
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Technická data testo 815

+32 ... +130 dBMìøicí rozsah

Rozlišení

Provozní teplota

Skladovací teplota

Životnost baterie

Hmotnost

Dílèí mìøicí rozsahy: 32 ... 80 dB; 50 ... 100 dB; 80 ... 130 dB
Èasové vyhodnocení: nastavitelné FAST 125 ms /  SLOW 1 s
Tlaková závislost: -0,0016 dB/hPa

Ostatní

Pøesnost
±1 digit

testo 816

+30 ... +130 dB

tøída 2
±1,0 dB

tøída 2
±1,0 dB

0,1 dB 0,1 dB

70 h 50 h

195 g

0 ... +40 °C

9V bloková

-10 ... +60 °C

0 ... +40 °C

9V bloková

-10 ... +60 °C

315 g

Rozmìry 255 x 55 x 43 mm 309 x 68 x 50 mm

Typ baterie

Typ baterie 9V bloková

Technická data Kalibrátor hluku

40 hŽivotnost baterie

±0,5 dB pro pøístroje tøídy 2 podle 
IEC 60942

Pøesnost

Hladiny akustického tlaku: 94 dB/114 dB, pøepínatelné
Frekvence: 1000 Hz

Je vhodný i pro 1/2“ a 1“ mikrofony ostatních výrobcù.

09
80

 0
75

1/
ao

/R
/A

/1
2.

20
04

.

Admin
Typewritten Text
K – TEST, s.r.o.Letná 40042 60 KošiceTel/fax.: 055 6253633, 6255150ktest@iol.sk, ktest@ktest.skwww.ktest.sk, www.testo.sk0905 522488

Admin
Typewritten Text




