Anyacégünk, a dániai Brüel&Kjær elkészítette a kedvelt mőszer
továbbfejlesztett változatát. Természetesen minden eddigi
szolgáltatás megmaradt, csak a CF memóriakártyát nem fogadja az
új készülék. Helyette még egy SD kártya foglalat kapott helyet a régi
mellett. Az eddigi modulok neve és szolgáltatásai is hasonlók.
Újdonság viszont a BZ7226 hangrögzítés modul, amely bıvítésként
rendelhetı a mőszerrel együtt vagy utólag is. Szintén újdonság a
frekvenciaelemzéssel rendelkezı példányokhoz vehetı BZ7231
tonális összetevı értékelı bıvítés, amely az ISO 1996:2007
szabvány D kiegészítés „egyszerősített módszere” szerint dolgozik.
Az új 2250-L második USB csatlakozóval is gazdagodott. Ezzel
lehet például pendrive-ra is íratni a mérési ereményeket. Még
Ethernet csatlakozót is kapott a készülék. Általában jellemzı, hogy a
mai informatikai-számítástechnikai környezethez az eddiginél is
jobban illeszkedik ez a mőszer.
Fıbb tulajdonságok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy felbontású, érintıképernyıs kijelzı
kivehetı Li-Ion akkumulátor
SD kártyákkal bıvíthetı memória
Több, mint 120dB dinamikatartomány méréshatár váltás nélkül
Valós idejő 1/1 ill. 1/3 oktáv spektrum analizáló modul (opcionális)
Idısor győjtés modul (opcionális)
5 s visszatörlési lehetıség a mérés folyamán
BZ-5503 adatletöltı szoftver a mérési eredmények letöltéséhez,
exportálásához és a mőszer gondozásához árban foglalt
IP44 védettségő tokozás
Utólag 2250 készülékre cserélhetı ráfizetéssel

A mőszer különbözı kiépítésekben kapható:
Típus
Megnevezés
2250-LD10 2250 Light BZ7130 hangszintmérı alapmodullal
2250-LD20 2250 Light valós idejő 1/1 oktáv spektrum analizáló
modullal
2250-LD30 2250 Light valós idejő 1/1 és 1/3 oktáv spektrum
analizáló modullal
2250-LD40 2250 Light adatgyőjtı(logging) modullal
2250-LD50 2250 Light valós idejő 1/1 és 1/3 oktáv spektrum
analizáló és adagyőjtı(logging) modulokkal
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A mőszerrel együtt szállított, árban foglalt tartozékok:
4950
ZC-0032
AO-1494
BZ-5298
DH-0696
FB-0691
KE-0441
QB-0061
UA-0237
UA-1654
ZG-0426

mérımikrofon
elıerısítı
USB kábel
szoftver DVD
csuklószíj
alsó védıfedél
bırtok
Li-ion akkumulátor
szélszivacs, 90 mm
5 db tartalék érintıceruza
hálózati tápegység (töltı is)
a 2250-L csatlakozói

Ajánlott kiegészítık:
4231
AO-0697-D100
UA-1673
7821
2250-L-EW1
BZ-5503A-012
BZ-5503B-012

akusztikus kalibrátor
szerelt mikrofonkábel, 10 m
közdarab fotoállványhoz
Evaluator Light szoftver
+ egy év garancia
egyéves elıfizetés logging utófeldolgozás bıvítésre
egyéves elıfizetés spektrum utófeldolgozás bıvítésre
A 2250-L mőszerek árban foglalt tartozéka a
BZ-5503 PC szoftver. Ezzel a mérési adatok
áttölthetık, archiválhatók, ábrázolhatók és
exportálhatók. Ugyanez a program szolgál arra
is, hogy a mőszerbe töltött szoftvert
karbantartsuk, új jogosultságot telepítsünk.
Szintén a BZ5503 segítségével léphetünk a
távolabb telepített mőszerrel IP alapú
kapcsolatba. A szoftver a mőszerhez
hasonlóan magyar nyelvő menükkel
kezelhetı.

Újdonság: a 2250-L mőszerhez a megfelelı típusú USB GPS vevıt csatlakoztatva
a mérésekhez földrajzi pozíció is kapcsolható. a BZ-5503 a mérést a Google-Maps
térképre tudja helyezni.
Újdonság: a BZ-5503 programnak elıfizethetı többletszolgáltatásai vannak. A
„logging” utófelolgozóval utólag markerezhetünk, rész-statisztikákat képezhetünk,
annotálhatjuk a már eltárolt méréseket. A „spektrum” utófeldolgozóval szintén
markerezhetünk, annotálhatunk, a tárolt spektrumokat utólag átsúlyozhatjuk,
felbontást konvertálhatunk.
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