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ÚDAJOVÝ LIST 
Integračný zvukomer typu 2240 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITIE 
 
• Hodnotenie environmentálneho hluku; 
• Meranie hluku na pracovisku; 
• Všeobecné merania hluku (napr. kontrola hlučnosti domácich spotrebičov). 
 
 
HLAVNÉ VÝHODY 
 
• Parametre LAeq, LAFmax, LCpeak a LAF sú merané paralelne; 
• Trieda presnosti 1; 
• Zhoda s normami IEC a ANSI; 
• Meranie možno vykonať bez nastavení; 
• Mimoriadne jednoduché ovládanie; 
• Robustný, ľahko použiteľný 
 
 
 
 
 
 

Zvukomer typu 2240 je ľahko 
použiteľný a spĺňa všetky najnov-
šie normy pre zvukomery. Ako 
integračný zvukomer - triedy 
presnosti 1- môže merať  priemer-
nú alebo priamu hodnotu akustic-
kého tlaku  Leq.  Súčasne tiež 
meria okamžitú, maximálnu a 
vrcholovú hodnotu. 
 
Použitie prístroja je mimoriadne 
jednoduché: len namierite 
a meriate. Všetky parametre sa 
paralelne merajú, pričom nie je 
potrebné žiadne nastavenie. 
V prípade nejasností je k dispozícií 
krátky sprievodca pod 
vysúvateľným krytom 
 
Jednoduchosť prístroja je doplnená 
presnosťou. Typ 2240 je zvukomer 
triedy presnosti 1. 
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MERANÉ PARAMETRE 
 
 

Hodnotenie úrovne hluku nie je vždy jednoduchou záležitosťou bez ohľadu 
nato či sa jedná o hluk environmentálny alebo hluk na pracovisku. Výhodou 
sú preto kritéria – určované rôznymi normami a skúsenosťami - pre 
meranie, zdokumentovanie a vyhodnocovanie akéhokoľvek druhu hluku. 
Napríklad takmer každé meranie musí byť vykonané s frekvenčným 
vážením ‘A’ a v mnohých prípadoch sa vyžaduje časové váženie  ‘F’. Na 
pracoviskách sa často vyžaduje meranie s frekvenčným vážením ‘C’ pre 
určovanie vrcholovej hladiny zvuku (Peak), hlavne pre hodnotenie rizika 
poškodenia sluchu. Zvukomer 2240 umožňuje riešiť všetky uvedené úlohy 
simultánnym meraním nasledovných parametrov: 

 
• LAF, okamžitá hladina akustického tlaku, frekvenčné váženie ‘A’  a časové 

váženie  ‘F’ 
• LAFmax, maximálna hladina akustického tlaku, frekvenčné váženie ‘A’                  

a časové váženie  ‘F’ 
• LAeq, ekvivalentná hladina akustického tlaku, frekvenčné váženie ‘A’  
• LCpeak, maximálna vrcholová hladina akustického tlaku, frekvenčné váženie 

‘C’  
 
 
UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE 
 
 

Jednoduchosť prístroja spočíva aj v tom, že sú k dispozícii len tri tlačidlá  
 

• Tlačidlo Štart/Stop  na spustenie alebo zastavenie merania. 
• Tlačidlo parametra hladiny zvuku  na rolovanie parametrov hladiny zvuku, 

ktoré sú k dispozícii na zobrazenie (LAF, LAeq, LAFmax alebo LCpeak), alebo 
držte stlačené po dobu 3 sekúnd na kalibráciu. 

• Tlačidlo meracieho rozsahu  na nastavenie meracieho rozsahu (30 – 110 
dB alebo 60 – 140 dB). 

 
 

Veľký LCD displej znázorňuje parameter a rozsah, ktorý ste si zvolili 
a aktuálnu hodnotu. Na obrázku je uvedený príklad znázornenia displeja: 
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Zhoda s normami 

CE Značka CE indikuje zhodu s: EMC Directive a 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 meracie a skúšobné 
zariadenie 

EMC Emisia  EN/IEC 61000–6–3: Generická emisná norma pre komunálne, komerčné  
a prostredie ľahkého priemyslu  
EN/IEC 61000–6–4: Generická emisná norma pre 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/IEC 61000–6–1: Generické normy - imunita pre komunálne, komerčné  
a prostredie ľahkého priemyslu  
EN/IEC 61000–6–2: Generické normy - imunita pre priemyselné prostredie 
EN/IEC 61326: Elektrické zariadenia pre meranie, riadenie a laboratórne 
použitie – 
EMC požiadavky 
FCC Rules, Časť 15: Spĺňa limity pre triedu B digitálnych zariadení 

 
 
NORMY 
Prístroj spĺňa nasledovné: 
• IEC 61672 – 1:2002 trieda 1 
• IEC 60651 Typ 1 (1979) s dodatkom 1a 2 
• IEC 60804 Typ 1 (2000) 
• ANSI S1.4 – 1983 Typ S1 
• ANSI S1.43 – 1997 Typ 1 
 
PARAMETRE 
Štyri parametre sú merané súčasne: 
• LAF, okamžitá hladina akustického tlaku, 

frekvenčné váženie ‘A’  a časové 
váženie  ‘F’ 

• LAFmax, maximálna hladina akustického 
tlaku, frekvenčné váženie ‘A’ a časové 
váženie  ‘F’ 

• LAeq, ekvivalentná hladina akustického 
tlaku, frekvenčné váženie ‘A’  

• LCpeak, maximálna vrcholová hladina 
akustického tlaku, frekvenčné váženie 
‘C’  

Rozlíšenie: 0.1 dB pre všetky štyri 
parametre 
 
RIADENIE MERANIA 
Meranie sa riadi ručne 
Merací čas od 1 s do 60 min 
 
MERACIE ROZSAHY 
Efektívna hodnota (RMS):  
Celkový rozsah: 30 – 140 dB 
 
 

Dva ručne prepínateľné rozsahy:  
30 – 110 dB a 60 –140 dB 
Vrcholová hodnota (Peak):  60 – 143 dB 
 
ŠUMOVÝ PRAH 
Pod meracím rozsahom,  < 22 dB 
 
DETEKTORY 
Súčasne RMS a Peak s nezávislým 
frekvenčným vážením 
Lineárny dynamický rozsah: 80 dB 
 
FREKVENĆNÝ  ROZSAH 
20 Hz až 16 kHz 
 
FREKVENĆNÉ VÁŽENIA 
váženie A  (RMS) 
váženie C  (Peak) 
Relatívna odozva: Pozri obr.7.1 
 
ČASOVÉ VÁŽENIE 
‘F’ (Fast) 
 
 
INDIKÁTORY PREŤAŽENIA A 
PODROZSAHU 
Preťaženie sa indikuje pri plnej mierke  
+0.3 dB 
Preťaženie zistené počas merania sa 
zapamätá a je zobrazené s príslušnými 
parametrami, kým sa nevymaže  
Podrozsah sa indikuje pri spodne hranici 
mierky –0.5 dB 
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MIKROFÓN 
Predpolarizovaný 1/2″  kondenzátorový 
mikrofón pre voľné pole typu 4188 
Citlivosť: –30 dB re 1V/Pa ±2 dB 
(odpovedajúca 31.6mV/Pa) 
Frekvenčný rozsah: 8Hz až 16 kHz ±2dB 
 
DISPLEJ 
LCD displej ukazujúci: 
• Vstupnú hladinu signálu – indikovaný 

kvázi-analógovým stĺpčekom 
• Zvolený parameter s hladinou 
• Varovanie na: slabé batérie, 

prebiehajúce meranie, preťaženie a 
podrozsah 

• Merací rozsah 
• Frekvenčné a časové váženie 
• Uplynulý čas merania 

Obnovovací cyklus:  
1 s (číslo), 0.1 s (stĺpček) 
Zobrazenie uplynulého času:  
od 00 m 00 s  do 60 m 00 s 
 
NASTAVOVACÍ ČAS 
Menej ako 5 s 
 
REFERENČNÉ PODMIENKY 
Referenčná frekvencia: 1000 Hz 
Referenčná hladina akustického tlaku:  
94 dB 
Referenčná teplota: 20oC  
Referenčná relatívna vlhkosť: 65% 
Referenčný rozsah: 30 – 110 dB 
Referenčný smer dopadu: Čelný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPLYVY OKOLIA 
Skladovacia teplota: –25 to 60 oC  
Prevádzková teplota: –10 to 50 oC  
Vplyv magnetického poľa:  
80 A/m (1 oersted) pri 50 Hz dáva menej 
ako 30 dB (vážené A) 
 
BATÉRIE 
Dve 1.5 V alkalické batérie LR 6 veľkosti 
AA  
Spotreba počas bežnej prevádzky: 
Menej ako 300 mW 
Životnosť (pri izbovej teplote):  
Približne 16 hodín 
 
FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA 
Rozmery: 230 x 78 x 31 mm vrátane 
mikrofónu 
Hmotnosť: 245 g vrátane batérií 
 
OBJEDNÁVACIE  INFORMÁCIE 
Typ 2240   Integračný zvukomer 
Typ 2240A Integračný zvukomer  
s Kalibrátorom hladiny zvuku typu 4231  
Dodávané príslušenstvo: 
• Predpolarizovaný 1/2″  kondenzátorový 
• mikrofón pre voľné pole typu 4188 
• DZ 9566 Korektor náhodného dopadu 
• KE 0443 Puzdro 
• UA1236 Ochranný kryt na mikrofón 
• QA0229 Skrutkovač 
• Dve alkalické batérie 

Voliteľné príslušenstvo: 
• Typ 4231 Kalibrátorom hladiny zvuku 
(zahrnutý v type 2240A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


