
ÚDAJOVÝ LIST
Integračný zvukomer 

typ 2239A

Integračný zvukomer typu
2239 A je zvukomer triedy 1,
ktorý je určený na
jednoduché a rýchle použitie
pri meraní hluku v životnom a
pracovnom prostredí.
Meranie sa zobrazuje na
veľkom  LCD displeji, kde sa
tiež nachádza kvázi-analó-
gový  stĺpček, ktorý ukazuje
aktuálnu hladinu akustického
tlaku. Prístroj má dva paralel-
né detektory s nezávislým
vážením, čo umožňuje
zobraziť efektívnu
a špičkovú hodnotu súčasne.



 
POUŽITIE:  

 Meranie hluku na pracovisku 
 Meranie akustického výkonu 
 Meranie hluku v životnom prostredí 
 Vyšetrovanie sťažností  

 
VLASTNOSTI:  

 Spĺňa normu IEC 60651 a 60804 Typ 1; Návrh IEC 61672 Trieda 1 
 Spĺňa normu ANSI S1.4 -1983 a S1.43 -1997 Typ 1 
 Súčasné meranie efektívnej a špičkovej hodnoty (s nezávislým frekvenčným 

vážením) 
 Meria  L eq , Peak, MaxP, MaxL, MinL, SPL  a  Inst 
 Možno uložiť 40 meraní 
 Podsvietený displej 
 Päť zabudovaných jazykov: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina 

a taliančina 
 
 
Popis 
 
 

Integračný zvukomer typu 2239A je zvukomer triedy 1. Prístroj je určený na  
jednoduché a rýchle použitie pri meraní hluku v životnom a pracovnom prostredí.  
 
Meranie sa zobrazuje na veľkom  LCD displeji, kde sa tiež nachádza 
kvázi-analógový  stĺpček, ktorý ukazuje aktuálnu hladinu akustického tlaku. 
 
Prístroj má dva paralelné detektory s nezávislým vážením, čo umožňuje zobraziť  
efektívnu a špičkovú hodnotu súčasne. 
 
Intuitívne užívateľské rozhranie  
Jasne označené šípky symboly na čelnom paneli, spolu s veľkým LCD displejom 
(s podsvietením), umožňujú veľmi rýchlo sa naučiť ovládať zvukomer. 
Displej je stručný a zrozumiteľný. Jasné inštrukcie a varovania Vás vedú počas 
merania. 
 
Hodiny reálneho času 
Integračný zvukomer typu 2239A má hodiny reálneho času a kalendár, ktorými 
označuje každé meranie s dátumom a časom. 
 
Uloženie výsledkov a ich spracovanie 
V prístroji možno uložiť až 40 záznamov s nameranými výsledkami. Každý záznam 
ukladá dátum, čas merania, L eq , MaxP, MaxL, MinL a preťaženie. 
Tieto výsledky možno preniesť vo formáte tabuľkového procesora cez zabudované 
sériové rozhranie do PC. Namerané výsledky možno tiež vytlačiť na prenosnej 
tlačiarni ihneď po meraní. 
 
 
Rýchla a jednoduchá kalibrácia 
Na kalibráciu zvukomeru typu 2239A, jednoducho nasaďte kalibrátor na zvukomer a 
stlačte gombík. Zvukomer vypočíta potrebný korekčný faktor a nakalibruje sa 
automaticky. 
 
Striedavý výstup 
Lineárne vážený striedavý výstup umožňuje priame kalibrované nahrávanie (napr. na 
digitálnu audio pásku), ktoré možno neskôr použiť na kompletnú akustickú analýzu. 
Výstup tiež umožňuje monitorovanie cez slúchadlo. 



 
 

Spracovanie nameraných údajov 
 
Všetky údaje zo zvukomeru typu 2239A možno vyčítať a spracovať programovými  
prostriedkami Brüel &Kjær. Software 7815 Noise Explorer umožňuje uložiť, organizovať 
a vyšetrovať údaje zo všetkých zvukomerov Brüel &Kjær; údaje možno exportovať do  
tabuľkových procesorov a pripojiť do protokolov. Software 7825 Protector je jedinečný 
software pre ochranu zdravia pri práci; merania vykonané so zvukomerom typu 2239A  
v pracovných miestach možno, napríklad použiť na výpočet hlukovej expozície pre 
všetkých pracovníkov, ktorý pracujú v danom mieste. Software 7820/21 Evaluator je 
určený pre merania hluku v životnom prostredí a na výpočet hodnotiacej hladiny. 

 
 

 
Zhoda s normami 
 
 

CE Značka CE indikuje zhodu s normami: EMC Directive and Low Voltage Directive 
Bezpečnosť EN 61010–1 a  IEC 61010–1: Požiadavky na bezpečnosť elektrických zariadení 

pre meranie, riadenie a laboratórne použitie 
UL 3111–1: Norma pre bezpečnosť – Elektrické meranie a skúšobné zariadenie 

EMC Emisie EN 50081–1: Generická emisná norma. Časť 1: Komunálne, komerčné oblasti 
a ľahký priemysel. 
EN 50081–2: Generická emisná norma. Časť 2: Priemyselné prostredie. 
CISPR 22: Charakteristiky rádiového rušenia zariadení informačných 
technológií. Trieda B Limity. 
FCC Rules, Časť 15: Spĺňa limity pre Triedu B digitálnych zariadení 

EMC Imunita EN 50081–1: Generická emisná norma. Časť 1: Komunálne, komerčné oblasti 
a ľahký priemysel. 
RF imunita znamená, že indikácia hladiny zvuku 45 dB alebo viac nebude 
ovplyvnená o viac ako 0.5 dB. 
EN 50081–2: Generická emisná norma. Časť 2: Priemyselné prostredie. 
RF imunita znamená, že indikácia hladiny zvuku 60 dB alebo viac nebude 
ovplyvnená o viac ako 0.5 dB. 
Tieto hladiny imunity sú o 14 dB lepšie ako požaduje IEC/ EN 61672 (Návrh). 
Poznámka: Vyššie uvedená zhoda je zaručená len s príslušenstvom uvedeným 
v tomto údajovom liste 
 

 

 
Špecifikácia – Integračný zvukomer typu 2239A 
 
NORMY 
Spĺňa nasledujúce normy: 
• IEC 60651 Typ 1 (1979) a dodatok 1 (1993) a dodatok 
   2 (2000) 
• IEC 60804 Typ 1 (2000) 
• IEC/EN 61672 – Návrh Júl 2000 Trieda 1 
• EN60651 Typ 1 a dodatok 1 (2000) 
• EN60804 Typ 1 a dodatok 1 (2000) 
• ANSI S1.4 –1983 Typ S1 
• ANSI S1.43 – 1997 Typ 1 

 
MERACIE ROZSAHY 
 

Rozsah (dB) Max. špičková 
hladina 

Horný limit (RMS) pre signály 
s crest faktorom 10 (20dB) 

30 - 100 103 83 
50 - 120 123 103 
70 - 140 143 123 

 
 
 
 
 
 
 



ŠUMOVÝ PRAH 
Pod meracím rozsahom – menej ako 30 dB 
 

FREKVENČNÉ VÁŽENIE 
Efektívna hodnota (RMS): A alebo C 
Špičková hodnota (Peak): C 
 

DETEKTORY 
Súčasne efektívna a špičková hodnota s nezávislým 
frekvenčným vážením 
 

MIKROFÓN 
Predpolarizovaný 1/2“ kondenzátorový mikrofón pre voľné 
pole typu 4188 
Citlivosť: –30dB re 1V/Pa �2dB 
Frekvenčný rozsah: 8 Hz to 16 kHz �2dB 
Kapacitancia: 12 pF 
 

Rozsah linearity: 70 dB 
Impulzný rozsah: 73 dB 
Nelineárne skreslenie: nevýznamné 
Nábehový čas špičkového detektora: Typicky 50 µs  
(< 100 µs ) 
 

PARAMETRE 
Typy: L eq , MaxP, MaxL, MinL, Peak, SPL, Inst. 
Rozlíšenie: 0.1 dB 
Obnovovanie: Raz za sekundu 

ČASOVÉ VÁŽENIE 
F, S, I (Fast, Slow, a Impulse) 
 
 

KOEFICIENT POLENIA 
3dB 
 

PAMÄŤ 
40 záznamov s nameranými výsledkami 
 

HODINY 
Reálny čas (kalendár) a doba merania 
 

CITLIVOSŤ NA VIBRÁCIE 
< 80 dB s vážením L pri 1 m/s 2 horizontálne 
< 85 dB s vážením L pri 1 m/s 2 vertikálne 
 

STRIEDAVÝ VÝSTUP 
Zásuvka LEMO série 00 s ochranou proti skratu 
Max. výstup: 0.5 V RMS 
Výstupný odpor: 100 Ω 
Výstup: Linear 
 

DISPLEJ 
4 - riadkový LCD s podsvietením, ktorý ukazuje: 
• Hladina vstupného signálu – indikovaná kvázi-analógovým 
stĺpčekom 
 (obnovovaný 15 krát za sekundu) 
• Zvolený parameter s hladinou 
• Varovanie pri preťažení a vybitých batériách   
• Merací rozsah 
• Časové a frekvenčné váženie 
• Uplynulý čas merania 
• Ponuky pre zobrazenie a editovanie nastavení 
• Uložené namerané výsledky možno znovu vyvolať 

BATÉRIE 
Štyri 1.5 V alkalické batérie LR6/AA  
Životnosť (pri izbovej teplote): Typicky >12 h 
 
VPLYV MAGNETICKÉHO POĽA 
80 A/ m (1Ørsted) pri 50 Hz dáva < 34 dB 
 
 

 
SÉRIOVÉ ROZHRANIE 
Kompatibilné s: 
• EIA–574 
• EIA–232–E s 25-pólým adaptérom 
Baud Rate: 9600 
Data Bits: 8 
Stop Bit: 1 
Parita: žiadna 
Handshake: XON/XOFF 
 

 
VPLYVY OKOLIA 
Skladovacia teplota: –25 až +60°C  
Prevádzková teplota: –10 až +50°C  
Vplyv teploty: <0.5dB (–10 až +50°C) 
Vplyv vlhkosti: <0.5dB pre 30%<RH<90% (pri 40°C, 1 kHz) 
 
ROZMERY A HMOTNOSŤ 
Rozmery: 25� x9� x41 mm 
Hmotnosť: 460 g (včítane batérií) 
 

Objednávacie informácie 
  
Typ 2239A Integračný zvukomer  
Zahŕňa nasledovné príslušenstvo 
Typ 4188 Predpolarizovaný 1/2“ mikrofón pre voľné pole 
KE 0323  Brašňa  
UA1236   Ochranný kryt 
4 xQB 0013 1.5 V LR6/AA Alkalické batérie  
 
Príslušenstvo na objednávku 
Typ 4231 Kalibrátor hladiny zvuku 
Typ 4226 Multifunkčný akustický kalibrátor 
Typ 2322 Prenosná tlačiareň 
Typ 7815 Software Noise Explorer™  
Typ 7820 Software Evaluator™ 

Typ 7821 Software Evaluator Light  
Typ 7825 Software Protector™  
UA1251 Statív 
UA0801 Statív 
UA0459 Kryt proti vetru 65 mm) 
AO0403 Kábel LEMO - BNC  
AO1442 9-pólový kábel s 25-pólým adaptérom (pre 
               sériové rozhranie ku PC) 
KE 0325 Kufrík s vložkou pre zvukomer, kalibrátor 
               hladiny zvuku typu 4231 a statív UA1251 a 
               tlačiareň typu 2322 
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