


 

ÚDAJOVÝ LIST 
Ručný analyzátor zvuku typu 2250 
Voliteľný modul pre frekvenčnú analýzu typu BZ7223 
Voliteľný modul pre časový záznam typu BZ7224    
 
 
Typ 2250 je ručný analyzátor zvuku štvrtej generácie 
od spoločnosti Brüel & Kjær. Pri návrhu prístroja sa vychádzalo 
z rozsiahleho výskumu, ktorého výsledkom bolo zistenie, že prístroj by 
mal byť ľahko a bezpečne ovládateľný a tiež by mal mať dômyselné 
funkcie. Platforma bola špeciálne navrhnutá tak, aby ju bolo možné 
postupne dobudovať podľa budúcich požiadaviek užívateľov a ktorá 
zároveň spĺňa aj ergonomické požiadavky.   
 
Analyzátor 2250 možno rozšíriť o sadu softvérových modulov pre 
frekvenčnú analýzu a časový záznam, ktoré sa jednoducho aktivujú 
softvérovým licenčným kľúčom, resp. pri objednávke presne 
vyšpecifikovanej konfigurácie prístroja vykoná aktiváciu výrobca. 
 
Kombinácia softvérových modulov a moderného hardvéru vytvára 
prístroj, ktorý je vynikajúcim pomocníkom pri vykonávaní meraní 
v oblasti environmentálneho a priemyselného hluku alebo hluku na 
pracoviskách. Výsledkom sú funkčné vlastnosti prístroja, ktoré 
potrebujete teraz, spolu s možnosťou pridania ďalších funkcií 
v budúcnosti, čo zabezpečuje ochranu Vašej investície.  
 
 
Typ 2250 – PREDNOSTI 
 
• Jednoduchý  – ergonomický tvar a  užívateľské rozhranie umožňujú jednoduché ovládanie prístroja hoci aj 

jednou rukou v náročnom prostredí 
 
• Bezpečný – špeciálne upravený, nekĺzavý povrch zabezpečuje bezpečné a pohodlné uchytenie; indikátor 

stavu prístroja je viditeľný aj na väčšiu vzdialenosť a všetky dôležité operácie môžu byť vykonané jedným 
stlačením  

 
• Dômyselný – zabudovaný prídavný mikrofón umožní vytvárať hlasové poznámky k meraniam; dotykový 

displej je možné prispôsobiť pomocou niekoľkých farebných schém a nastavením kontrastu pre dobrú 
viditeľnosť v exteriéri, interiéri, pri slnečnom žiarení alebo v noci.  

 
• Bezpečná investícia – možnosť rozšírenia v budúcnosti 
• Spoľahlivé merania sú garantované – zabudovaná  dômyselnosť  
• Okamžite pripravené na meranie – nakonfigurované a prispôsobené pre užívateľa 
 
 
Typ 2250 – STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 
 

• Farebná, svetelná indikácia stavu merania  
• Jednoduchý prístup k uloženým údajom 
• Veľký, farebný dotykový displej s vysokým rozlíšením   
• Veľkokapacitné nabíjateľné Li-Ion batérie  
• Ukladanie údajov na internú pamäť ako aj na pamäťové karty CF, SD 
• Štandardné USB rozhranie 
• Dynamický rozsah: 120 dB bez prepínania 
• Širokopásmový frekvenčný rozsah: 3Hz – 20 kHz  
• 1/1 a 1/3 oktávová frekvenčná analýza v reálnom čase (opcia) 
• Časový záznam širokopásmových a spektrálnych údajov pre následnú analýzu (opcia)  
• Osobné merania: možnosť uloženia meracích a zobrazovacích šablón pre viac osôb  
• PC softvér pre nastavenie, analýzu a vyhodnocovanie (Noise Explorer, Evaluator, Protector)  
• Automatická detekcia a korekcia nasadeného krytu proti vetru  

 
 
 
 
 



 

Analyzátor 2250 – hardvér a zabudovaný softvér 
 

Úvod 
 
Analyzátor 2250  je mimoriadne flexibilný prístroj, ktorý je vďaka unikátnej kombinácii hardvéru 
a softvéru schopný uspokojiť vaše požiadavky či už hodnotíte hluk vonkajšieho prostredia, pracoviska 
alebo vykonávate kontrolu kvality v priemysle. 
Prístroj je založený na platforme s voliteľnými opciami – modulmi (základný modul – modul pre 
zvukomer, modul pre frekvenčnú analýzu, modul pre časový záznam). Kombináciou jednotlivých 
modulov možno prístroj presne prispôsobiť vašim potrebám.  
Uvedené softvérové moduly ďalej podporuje a rozširuje PC softvér pre následné spracovanie ako napr.  
typ BZ 5503 pre diaľkové ovládanie prístroja a  prenos údajov z prístroja do PC (v cene), typ 7815 Noise 
Explorer™ na zobrazenie a tvorbu protokolov z merania,  7820 Evaluator™ pre hodnotenie 
environmentálneho hluku a typ 7825 Protector™ pre hodnotenie hluku na pracoviskách. 
Všetky tieto produkty, ako aj ďalšie sú popísané v príslušných údajových listoch.  
 
 
Základný modul– modul pre zvukomer je zahrnutý v cene prístroja. V tejto výbave typ 2250 predstavuje  
moderný zvukomer triedy presnosti 1 a spĺňa všetky požiadavky novej normy IEC 61672-1, ako aj 
požiadavky starších noriem.   
Prístroj je dodávaný s množstvom prednastavených zobrazovacích a meracích režimov, ktoré boli 
navrhnuté pre špecifické účely (napr. vonkajšie meranie hluku). 
Prístroj umožňuje internú a externú kalibráciu, pre overenie stavu mikrofónu. 
 
Voliteľné softvérové moduly 
 
K analyzátoru 2250 sú k dispozícii nasledovné moduly 
 
• Modul frekvenčnej analýzy: zabezpečuje oktávovú a 1/3 oktávovú frekvenčnú analýzu v reálnom 

čase. 
• Modul časového záznamu.: umožní zaznamenávať až desať ľubovoľných parametrov v intervale od 

1s do 24 hodín. Výsledky sa ukladajú priamo na pamäťové karty Compact Flash alebo Secure Digital.  
 
 

 
Jednoduchý, bezpečný a dômyselný  
 
Prístroj bol navrhnutý na základe požiadaviek užívateľov z celého sveta, ktorí sa zúčastnili na hĺbkových 
odborných prieskumoch. Výsledkom týchto prieskumov bolo, že zvukomer štvrtej generácie okrem toho, 
že je s ním zábava pracovať, by mal byť jednoduchý, bezpečný a dômyselný. 
Analyzátor 2250 spĺňa tieto požiadavky nasledovne: 
 
• Typ 2250 má jednoduché ovládanie – jeho robustnosť, ľahkosť a ergonomický dizajn umožňujú 

uchytiť, držať a ovládať prístroj jednou rukou. Inteligentný zabudovaný softvér zabezpečí, že 
meranie môžete rýchlo spustiť. Veľmi jednoducho sa ovládajú podsvietené tlačidlá a veľký dotykový, 
farebný displej je dobre viditeľný aj za veľmi slnečného počasia ako aj za súmraku, v závislosti od 
toho, ktorý zobrazovací režim je zvolený. Prístroj má jednoduché užívateľské rozhranie a dá sa 
ovládať buď cez dotykový displej alebo použitím tlačidiel. Namerané údaje sa dajú rýchlo 
a jednoducho uložiť a interaktívna nápoveď vám bude vždy k dispozícii, aby ste vedeli ovládať 
prístroj aj bez manuálu. 

• Typ 2250 má bezpečné ovládanie – bol navrhovaný predovšetkým na vonkajšie použitie v náročných 
podmienkach a preto je napájaný nabíjateľnou batériou. Výkonná Li-Ion batéria je zapuzdrená 
v zadnej časti prístroja so špeciálnym nekĺzavým povrchom pre bezpečné uchytenie. Zabudovaný 
softvér vás bezpečne vedie každým meraním, pričom indikátor stavu zreteľne ukazuje aktuálny stav 
merania. 

• Typ 2250 je dômyselný – v prístroji je zapracovaných niekoľko premyslených funkcií pre terénne 
použitie, ako napr.: špeciálne umiestnené podsvietené tlačidlá pre rýchle vykonanie  podstatných 
úkonov – štart-stop-uloženie jednoduchým vyhmataním bez nutnosti vidieť na tlačidlá; prídavný 
mikrofón pre nahrávanie hlasových komentárov k meraniam; svetelná indikácia stavu merania, 
viditeľná na väčšiu vzdialenosť; archív vykonaných kalibrácií umožňujúci dokumentovať platnosť 
merania; detektor nasadeného krytu, ktorý automaticky vykoná korekcie pomocou zabudovaných 
filtrov. 

 
Pri návrhu prístroja sa maximálne dbalo aj na to, aby jeho tvar a priložené dotykové pero vplývali na 
prítomné akustické pole čo najmenej.  
Spojenie analyzátora 2250 s PC je zabezpečené prostredníctvom štandardného USB rozhrania.  

 
 
 
 



KŎ¼ļov® vlastnosti

Zap²nanie

Detektor 
krytu

Kryt proti vetru

Navigaļn® tlaļidl§: 
ġ²pky hore/dolu, doŎava/doprava 

Mikrof·n s predzosilŔovaļom:
• İǌ mikrof·n Falcon™ 
• MoģnosŠ pripojenia aģ 100 m predŌģovacieho 
  k§bla, v pr²pade, ģe meranie si vyģaduje 
  vzdialen® umiestnenie mikrof·nu

Nab²janie bat®ri²:
• 8 – 24 V DC vstup z univerz§lneho 
nap§jacieho zdroja

VĨstup:
• AC/DC vĨstup sign§lov 
podŎa softwaru 

Displej:
dotykovĨ, farebnĨ  

USB rozhranie:
umoģn² prenos d§t a  
diaŎkov® ovl§danie   
z PC

Otvor pre CF kartu

Trigrovac² vstup 

Otvor pre SD kartu

Mikrof·n 
pre
pozn§mky

LED Indik§tor nab²jania

Tlaļidlo vymazania
 poslednĨch 5 sek¼nd merania

Tlaļidlo Start/Pause:
1. stlaļen²m sa spust² meranie
2. stlaļen²m sa meranie zastav² 

  Tlaļidlo ukladania:
  uklad§ meran®
vĨsledky

Priestor pre nab²jateŎn®
bat®rie 
 

Tlaļidlo reset pr²stroja 

3.5 mm stereo z§suvka pre sl¼chadl§
na vypoļutie hlasovĨch z§znamov

Vstup:
pre AC/DC alebo CCLD sign§ly. Moģno pouģiŠ pri  

analĨze elektrick®ho sign§lu, napr. nahr§vanie zvuku

 
 Z§vit

 
Indik§tor stavu

Z§vit pre
remienok

Ochrann§ krytka 
konektorov 

NekŎzavĨ povrch
pre dobr® uchytenie 

       Oznaļovanie
  udalost² - marker

Potvrdzovacie tlaļ²dlo :
pre potvrdenie 
vykonanĨch zmien

Tlaļidlo pre koment§re:
ukladanie hlasovĨch 
pozn§mok k meraniam

Tlaļidlo pre reġtart merania

    



 

Použitie platformy 
 

Základné ovládanie 
 
Prístroj 2250 bol špeciálne vyvinutý tak, aby mohol byť ovládaný tromi spôsobmi: 
1. len tlačidlami, 
2. len dotykovým displejom, 
3. kombináciou oboch.  
Pomocou štyroch navigačných tlačidiel so šípkami sa dá jednoducho pohybovať v príslušných 
vrstevniciach, kde požadovanú funkciu vyberiete stlačením potvrdzovacieho tlačidla. Dotykové pero Vám 
umožní vybrať ľubovoľnú funkciu prítomnú na displeji bez potreby navigácie. 

 
Displej 
 
Každý užívateľ analyzátora 2250 môže mať uloženú vlastnú pracovnú šablónu, navrhnutú podľa 
vlastných predstáv, zvyklostí, účelov či predpisov. Displej prístroja sa preto môže líšiť v závislosti od 
konkrétnych meracích požiadaviek. 
Vo všeobecnosti sú dva typy zobrazenia:1. pri meraní, 2. pri nastavovaní parametrov. Tieto dva typické 
displeje znázorňujú obrázky č.1 a 2.  
 

Obr.1 
Displej pri meraní 

 
Obr. 2 
Displej pri nastavení parametrov 

 
 



 

 

Modul pre zvukomer -  BZ 7222 
 
 
Každý analyzátor 2250 je dodávaný so základným modulom, ktorý plne umožňuje vykonávať širokopásmové 
merania napr. na pracovisku, či vo vonkajšom prostredí. 
 
Obr. 3   
Príklad typického 
displeja prístroja 
so základným 
modulom. 
Zobrazené 
parametre sú 
ľahko meniteľné 
počas a po 
meraní. 

 

 
 
 

Tento modul umožní paralelné meranie efektívnej 
(RMS) a vrcholovej hladiny (Peak) s príslušnými 
frekvenčnými váženiami. Parametre zahŕňajú 
ekvivalentnú (L

Aeq
), maximálnu a minimálnu 

hladinu zvuku a maximálnu vrcholovú hladinu. 
Merania môžu byť vykonávané manuálne alebo 
meracie intervaly môžu byť vopred nastavené. 
Vďaka rozsiahlej internej pamäti a prídavných 
pamäťových kariet možno kedykoľvek uložiť až 
tisícky meraní. Takto uložené merania môžu byť 
buď prenesené do počítača prostredníctvom USB 
kábla, alebo znázornené na displeji prístroja.  

Prístroj 2250 umožní vykonať presné merania veľmi 
jednoducho a rýchlo a navyše má možnosť ukladať 
jednotlivé nastavenia  (napr. frekvenčné váženie, 
dobu merania, atď.)

 
 

Počítačový softvér k 2250 - BZ 5503 

S prístrojom 2250 je dodávaný aj počítačový softvér typ BZ 5503, ktorý umožňuje: 

• vytvárať rôzne nastavenia, upravovať ich a ukladať na PC a po následnom pripojení 
prístroja synchronizovať údaje medzi nimi 

• nastaviť prístroj pred meraním a tiež stiahnuť údaje po meraní z prístroja pre 
následné spracovanie a tvorbu protokolov.  

• zobraziť všetky nastavenia a údaje z vykonaných úloh pre ďalšiu dokumentáciu, 
• ukladať údaje vo formátoch, ktoré sú prístupné pre programy Noise Explorer ™ typ 

7815,  Evaluator™ typ 7820 alebo Protector™ typ 7825, 
• exportovať údaje do tabuľkového editora Microsoft® Excel, 
• zobraziť displej analyzátora 2250 na obrazovke počítača v reálnom čase. 

 
 
 
 

Modul pre frekvenčnú analýzu – BZ 7223 
 
 
 
Obr. 4 
Príklad 1/3 oktávovej 
frekvenčnej analýzy 
na displeji 
 
 

 

Voliteľný modul pre frekvenčnú analýzu 
umožňuje vykonávať oktávové a 1/3 oktávové 
merania v reálnom čase pre jednoduché určenie 
spektier napr. pre správnu voľbu chráničov 
sluchu, hodnotiť ventilačné zariadenia, pre 
vyšetrovanie sťažností či hodnotenie tonality. 
 
Zvukomer s modulom pre frekvenčnú analýzu 
má dynamický rozsah viac ako 135 dB v každom 
pásme, pričom k dispozícii sú nasledovné 
frekvenčné rozsahy: 
• Oktávové spektrum (stredné frekvencie  

 8Hz-16kHz) 
• 1/3-oktávové pásmo (stredné frekvencie 

6,3Hz-20kHz) 

 
 



 

 

Modul pre časový záznam – BZ 7224 
 
 
Obr. 5 
Zobrazenie 
zaznamenaných 
údajov 
 
 

 
 

S voliteľným modulom BZ 7224 sa analyzátor 
2250 stáva flexibilným prístrojom pre vytváranie 
časovej histórie.  Jednoducho sa vyberú 
širokopásmové parametre a spektrum, ktoré 
majú byť zaznamenávané pre jednotlivé 
intervaly. Prístroj môže byť nastavený na 
ukladanie záznamov pre vybrané parametre 
v intervaloch od 1 sekundy do 24 hodín. 
Výsledky môžu byť ukladané na pamäťové karty 
SD, resp. CF pre jednoduchý prenos do počítača. 
 
Pre detailné znázornenie krátkodobých hodnôt je, 
možné nastaviť prístroj pre ukladanie každých 
100ms. V tomto prípade je možné si vybrať 
medzi parametrami L

Aeq
, a L

AF
. 

 
Počas merania sú k dispozícií značkovače, pre 
označenie udalostí, zdrojov hluku, atď. Pri 
prenose údajov do počítača sú tieto značenia 
taktiež prenášané a sú okamžite k dispozícií pre 
ďalšiu analýzu. 

 
 

Prehľad jednotlivých modulov analyzátora 2250 
 

Nasledovná tabuľka znázorňuje súhrn charakteristík pre jednotlivé moduly analyzátora 
2250 (pre ďalšie detaily viď Špecifikácie). 
 
Poznámka: Analyzátor 2250 je vždy dodávaný so základným modulom – modulom pre 
zvukomer. Pre aktiváciu ostatných modulov je potrebný licenčný kód, resp. prístroj je 
možné objednať v ľubovoľnej kombinácií modulov (viď Objednávacie informácie na 
poslednej strane). 

 

Charakteristika  
Základ-
ný 
modul  

Modul 
pre 
frekv. 
analýzu 

Modul 
pre 
časový 
záznam  

120 dB Dynamický rozsah – bez prepínania  •  •  •  
Maximálna hladina 140 dB s dodávaným mikrofónom typu 4189  •  •  •  
Maximálna hladina 152 dB s mikrofónom typu 4191  •  •  •  
Normy IEC/ANSI SLM Trieda presnosti 1  •  •  •  
Frekvenčné váženie A, C, Z (lineárne) a časové váženie F, S, I  •  •  •  
Korekcie pre voľné / difúzne pole  •  •  •  
Automatická detekcia nasadeného krytu proti vetru + korekcia •  •  •  
Prednastaviteľný čas štart/stop  •  •  •  
Možnosť vymazania posledných 5 sekúnd merania  •  •   
Viacjazyčné užívateľské rozhranie  •  •  •  
Inteligentná nápoveď podľa kontextu  •  •  •  
Hlasové a písomné komentáre k meraniam  •  •  •  
Farebne meniteľný displej pre deň, noc, exteriér, interiér •  •  •  
Osobný prístup – ochrana osobných nastavení pred inými užívateľmi (login) •  •  •  
Širokopásmová štatistika •   •  
Štatistika na základe LAeq alebo LAF  •   •  
Širokopásmový frekvenčný rozsah: 3 Hz – 20 kHz  •   •  
Oktávové spektrum (stredné frekvencie od 8 Hz do 16 kHz)   •  •a  
1/3- Oktávové spektrum (stredné frekvencie od 6.3 Hz do 20 kHz)   •  •a  
Časový záznam vybraných širokopásmových parametrov a spektra     •  
Interval časového záznamu od 1s do 24 h    •  
LAeq alebo LAF zaznamenané každých 100 ms    •  
Zobrazenie časového záznamu    •  
Značkovače v zobrazení časového záznamu   •  
Diaľkové ovládanie pomocou Compact Flash modemu    •  
Prenos  údajov počas merania (USB alebo modem)    •  

•a - Len v prípade, ak je k dispozícií modul pre frekvenčnú analýzu 



 

 

Odporúčané aplikačné programy – pre použitie PC 
 

Pre celkovú správu a dokumentáciu údajov sú k dispozícii nasledovné programové 
vybavenia: 
 
• Typ 7815 Noise Explorer – zobrazovanie údajov  
• Typ 7820 Evaluator – hodnotenie environmentálneho hluku  
• Typ 7825 Protector – hluk na pracovisku 
 
Všetky uvedené programy podporujú širokú škálu užívateľom nastaviteľného grafického 
a tabuľkového znázornenia. Grafy a tabuľky môžu byť importované do štandardných 
Windows® aplikácií (Word, Excel) 
 
 

Obr. 6 
Typické zobrazenie 
pre Evaluator. 
Tabuľka ukazuje 
výsledky kalkulácie 
hodnotiacich hladín, 
získané z označených 
častí meracieho 
záznamu. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Softvér Evaluator typ 7820 má zabudovaný 
kalkulačný algoritmus, ktorý umožňuje vytvárať 
vzorce hladiny zvuku od niekoľkých 
prispievateľov (viď obr. 6). V niektorých 
prípadoch môže ísť o korekcie na impulzný hluk 
alebo tónovú zložku podľa toho, ktorá norma sa 
používa, napr.: ISO 1996, DIN 45 645, TA Lärm, 
NF S 31-010, alebo BS 4142. (Viď údajový list 
pre Evaluator - BP 1752.) 
 
Softvér Protector typ 7825 vypočítava hlukovú 
expozíciu v zmysle normy ISO 9612.2. Pre 
situácie, kde je možné vykonať len merania 
v určitých bodoch pracoviska, softvér Protector 
môže skombinovať tieto merania so záznamom 
pohybu osoby, čím nasimuluje jej osobnú 
hlukovú expozíciu.  
(Viď údajový list pre Protector - BP 1717.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zhoda s normami 
 

 

Značka CE indikuje zhodu s normami: EMC Directive and Low Voltage Directive 
Značka C-tick indikuje zhodu s normou: EMC requirements of Australia and New Zealand 

Bezpečnosť EN 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/IEC 61000-6-3: Generická emisná norma pre prostredia obytné, komerčné a prostredia 
ľahkého priemyslu. 
CISPR 22: Charakteristiky rádiového rušenia zariadení informačných technológií. Trieda B 
Limity. 
FCC Rules, Časť 15: Spĺňa limity pre Triedu B digitálnych zariadení 
Normy pre prístroje: IEC 60651, IEC 60804, IEC 61260 a IEC 61672–1 

EMC Imunita EN/IEC 61000-6-2: Generická norma pre priemyselné prostredia  
EN/IEC 61326:Elektrické zariadenia pre meranie, riadenie a laboratórne použitie – 
požiadavky EMC 
Normy pre prístroje: IEC 60651, IEC 60804, IEC 61260 a IEC 61672–1 
 

 
 
 
 
 
 



 

Špecifikácie – Platforma 2250 
 
Špecifikácia platí pre typ 2250 s nasadeným dodávaným mikrofónom, vstupnou jednotkou a prístrojom pri 
teplote +20 °C, pokiaľ nie je stanovené inak. 
 
 
DODÁVANÝ MIKROFÓN 
Typ 4189: Predpolarizovaný 1/2” mikrofón pre voľné 
pole 
Nominálna citlivosť: 50mV/Pa (korešponduje –26dB ± 
1.5dB re 1 V/Pa) 
Kapacitancia: 14 pF (pri 250 Hz) 
 
MIKROFÓNNY PREDZOSILŇOVAČ 
ZC 0032 
Predlžovací kábel: Až do 100 m medzi vstupným 
členom a analyzátorom 2250 
Príslušenstvo pre detekciu: Kryt proti vetru UA 1650, 
priemeru 90mm s golierikom „AutoDetect“ je automaticky 
detekovaný pri nasadení na vstupný člen ZC 0032 
 
PRIPOJENIE MIKROFÓNNEHO PREDZOSILŇOVAČA 
Konektor: 10-pin LEMO 
 
POLARIZAČNÉ NAPÄTIE MIKROFÓNU  
Voliteľné medzi 0 V a 200V 
 
VLASTNÝ ŠUM 
(Kombinácia elektrického šumu a teplotného šumu 
mikrofónu pri 20°C). Typické hodnoty s dodávaným 
mikrofónom s nominálnou citlivosťou: 
 
 

Váženie Elektrický 
šum 

(2250) 

Teplotný šum 
(4189) 

Kombinovaný 
šum 

“A” 12.3 dB 14.6 dB 16.7 dB 
“C” 13.1 dB 13.5 dB 16.3 dB 

“Z” 5Hz–20kHz 18.1 dB 15.3dB 19.9 dB 
“Z” 3 Hz–20 kHz 25.5 dB 15.3 dB 25.9 dB 

 
KLÁVESNICA 
Tlačidlá: 11 tlačidiel s podsvietením, slúžiacich pre 
ovládanie merania a navigáciu. 
 
TLAČIDLO NA ZAPNUTIE/VYPNUTIE 
Použitie: pre zapnutie prístroja stlačiť a podržať 1 
sekundu, pre prechod do pohotovostného režimu stlačiť 
a podržať 1 sekundu, pre vypnutie stlačiť a podržať viac 
ako 5 sekúnd. 
 
INDIKÁTOR STAVU 
Svetelné indikátory: červený, oranžový a zelený 
 
DISPLEJ 
Typ: farebný, podsvietený, dotykový veľkosti 240 x 320 
bodov 
Farebnosť: nastaviteľná pre deň, noc, exteriér, interiér 
Podsvietenie: nastaviteľná hladina a doba 
 
UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE 
Riadenie merania: použitím tlačidiel klávesnice 
Nastavenie a zobrazenie výsledkov: použitím 
dotykového displeja alebo tlačidiel klávesnice 
Uzamknutie: Klávesnica ako aj dotykový displej možno 
zablokovať 
 
ROZHRANIE USB 
Zhoda s USB 1.1 
Konektor: Mini B 
 

ZÁSUVKA PRE VSTUP 
Konektor: Triaxial LEMO  
Priamy vstup alebo CCLD 
Priamy vstup: Maximálne vstupné napätie: 
±14.14 Vpeak 

Vstupná impedancia: > 1MΩ 
CCLD vstup: Maximálne vstupné napätie: ±7.07 
Vpeak 

CCLD prúd: 4mA @ 25 oC 
 
ZÁSUVKA PRE SPÚŠŤAČ 
Konektor: Triaxial LEMO  
Maximálne vstupné napätie: ±20 Vpeak 

Vstupná impedancia: > 1MΩ 
 
ZÁSUVKA PRE VÝSTUP 
Konektor: Triaxial LEMO  
Výstupný signál: upravený vstup; A-, C- alebo 
Z-vážený; Pokrýva nominálne rozsahy: 30-
110dB a 60-140dB 
Nastavenie zosilnenia: 0-80 dB 
Maximálna špičková výstupná hladina:  
±4.46 V 
Výstupná impedancia: 50Ω 
 
ZÁSUVKA PRE SLÚCHADLÁ: 
Konektor: 3.5 mm Minijack stereo zásuvka 
Výstupný signál: vstupný signál môže byť 
sledovaný použitím tejto zásuvky pre slúchadlá 
Nastavenie zosilnenia: 0-80 dB 
Maximálna vrcholová výstupná hladina:  
±1.4 V 
Výstupná impedancia: 2.2Ω pre každý kanál 
 
MIKROFÓN PRE HLASOVÝ ZÁZNAM 
Mikrofón je zabudovaný v prístroji, využíva AGC 
– automatické ovládanie zosilnenia. Používa sa 
na ukladanie hlasových komentárov k meraniam 
 
POŽIADAVKY NA EXTERNÚ DC NAPÁJACIU 
JEDNOTKU 
Používa sa pre nabíjanie Li-Ion batérie v prístroji 
Napätie: 8-24 V DC, zvlnenie <20mV 
Výkon: <2.5W 
Zásuvka: LEMO typ FFA.00 
 
BATÉRIE 
Typ: Li-Ion nabíjateľné 
Životnosť jedného nabitia (pri 20 oC): 8 – 12 
hodín nepretržitého použitia 
 
SPÔSOB UKLADANIA - pamäť 
Interná Flash-RAM: 20 MB pre užívateľské 
nastavenia a namerané údaje 
Externá pamäťová karta Secure Digital (SD-
karta): pre ukladanie a vyvolanie nameraných 
údajov 
Externá pamäťová karta Compact Flash 
(CF-karta): pre ukladanie a vyvolanie 
nameraných údajov 
 
HODINY 
Hodiny napájané záložnou batériou. Presnosť 
lepšia ako 12s za 24h. 
 



 

ČAS USTÁLENIA 
Od zapnutia: približne 40 s 
Z pohotovostného režimu: približne 5 s 
 
TEPLOTA 
IEC 60068–2–1 & IEC 60068–2–2: Environmentálne 
testovanie. 
Prevádzková teplota: <0.5 dB, od - 10 do +50 oC  
Skladovacia teplota: od - 25 do +70 oC  
 
VLHKOSŤ 
IEC 60068-2-3: Relatívna vlhkosť: 90%  RH 
(nekondenzuje pri 40 oC) 
Vplyv vlhkosti: <0.5 dB pre rozsah od 30% - 90% RH 
(pri 40 oC a 1 kHz) 

 
MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
 
Mimoprevádzkové: 
IEC 60068-2-6: Vibrácie: 0.3 mm, 20m/s2, 10-
500 Hz 
IEC 60068-2-27: Otrasy: 1000 m/s2   
IEC 60068-2-29: Nárazy: 1000 nárazov pri 250 
m/s2   
 
Hmotnosť a rozmery 
650 g vrátane nabíjateľnej batérie 
300x93x50 mm (VxŠxH) 

 

Špecifikácia softvéru  – 2250 Základný softvér pre zvukomer BZ 7222 
  
Spĺňa nasledujúce normy: 
• IEC/EN 60651 (1979) Typ 1 a dodatok 1 

(1993) a 2 (2000) 
• IEC/EN 60804 (2000) Typ 1  
• IEC 61672-1 (2002) Trieda 1 
• DIN 45657 (1997) 
• ANSI S1.4-1983 (R 1997) a ANSI S1.4A– 1985 

Dodatok, Typ 1 
• ANSI S1.43-1997 Typ1 
 
 
DETEKTORY 
 
Paralelné detektory pre každé meranie: 
A-vážený širokopásmový detektor kanálu s tromi 
časovými váženiami (Fast, Slow, Impulse), dva 
lineárne priemerujúce detektory a jeden špičkový 
detektor 
C- alebo Z-vážený (prepínateľný) ako pre vyššie 
uvedený A-vážený detektor 
Detektor preťaženia monitoruje preťaženie vo 
všetkých frekvenčne vážených kanáloch 
 
KOREKČNÉ FILTRE 
Zvukové pole: Zabudované filtre pre korekciu 
merania vo voľnom alebo difúznom zvukovom poli 
Kryty proti vetru: Zabudované filtre pre korekciu 
vplyvu 90mm krytu proti vetru typu UA 1650 alebo 
mikrofónovej súpravy pre vonkajšie meranie (typ 
UA 1404) 
Automatické detektory krytu proti vetru: 
Dodávaný kryt proti vetru typu UA 1650 je 
automaticky detekovaný a nastavia sa korekcie 
 
MERANÉ PARAMETRE 
X = frekvenčné váženie C alebo Z 
V = frekvenčné váženie A, C alebo Z 
N = číslo medzi 0.1 a 99.9 
Na zobrazenie a uloženie 
 
Čas štartu  Čas konca Preťaženie % 
Uplynulý čas  LAeq  LXeq 
LAE  LXeq-LAeq  LVpeak 

LASmax  LAFmax  LAlmax 

LXSmax  LXFmax  LXlmax 

LASmin  LAFmin  LAlmin 
LXSmin  LXFmin  LXlmin 

LAleq  LXleq  LAleq-LAeq 

LAFTeq  LAFTeq-LAeq   
LAN1 alebo LAFN1 LAN2 alebo LAFN2 LAN3 alebo LAFN3 

LAN4 alebo LAFN4 LAN5 alebo LAFN5 LAN6 alebo LAFN6 

LAN7 alebo LAFN7 
 

 
Len na zobrazenie ako hodnoty alebo kvázi-
analógové stĺpčeky  
 
LAS  LAF  LAl 

LXS  LXF  LXl 

LAS(SPL)  LAF(SPL)  LAl(SPL) 

LXS(SPL)  LXF(SPL)  LXI(SPL) 

 
VZORKOVANIE PRE ŠTATISTIKU 
Štatistická analýza môže byť založená buď na LAF 

alebo LAeq  : 
• Štatistiky LAFN1-7 sú založené na vzorkovaní 

hodnôt LAF každých 10 ms do 0.2 dB širokých 
tried nad 120 dB 

• Štatistiky LAN1-7 sú založené na vzorkovaní 
hodnôt LAeq každú sekundu do 0.2 dB širokých 
tried nad 120 dB 

MERANIE  
Manuálne: manuálne riadené meranie 
Automatické: s prednastaveným časom merania 
od 1s do 24h s krokom 1s 
Manuálne ovládanie: Reset, Štart, Pauza, Spätné 
vymazanie, Pokračovanie a Uloženie merania 
manuálne 
 
INDIKÁTORY STAVU MERANIA 
Na displeji: Informácie ako preťaženie, bežiace 
meranie/pauza sú znázornené na displeji vo forme 
ikony. 
Svetelné značenie: Červené, žlté a zelené svetlá 
označujú rôzne stavy merania a okamžité 
preťaženie: 
• Žlté svetlo bliká každých 5 sekúnd  = 

prístroj je stopnutý, pripravený na meranie 
• Zelené svetlo bliká pomaly   = 

prístroj čaká na kalibračný signál 
• Zelené svetlo svieti nepretržite  = 

prístroj meria 
• Žlté svetlo bliká pomaly  = 

meranie v stave pauza – nie je však uložené 
• Červené svetlo bliká rýchlo   = 

občasné preťaženie, nesprávna kalibrácia 
 
ZOBRAZENIE MERANIA 
Zvukomer: Merané údaje zobrazené ako čísla 
s rôznou veľkosťou a jeden kvázi-analógový 
stĺpček.  
Namerané údaje sú zobrazené ako dB hodnoty, 
údaje o meraní ako čísla v príslušnom formáte. 
Okamžité meranie LAF  je zobrazené ako kvázi-
analógový stĺpček. 
 



 

SNÍMAČE 
Snímače sú popísané v databáze snímačov 
s informáciami o sériovom čísle, nominálnej 
citlivosti, polarizačnom napätí, typu poľa, CCLD, 
kapacitancii a ďalšími. Analógový hardvér sa 
nastaví automaticky podľa zvoleného snímača. 
 
 
KALIBRÁCIA 
Počiatočná kalibrácia je uložená na porovnanie 
s neskoršími kalibráciami. 
Akustická: Použitím Kalibrátora hladiny zvuku 
typu 4231 alebo iného kalibrátora. Pri použití 
Kalibrátora hladiny zvuku typu 4231 kalibračná 
procedúra automaticky zistí kalibračnú hladinu. 
Elektrická (interná): Používa interne generovaný 
elektrický signál kombinovaný so zadanou 
hodnotou citlivosti mikrofónu 
História kalibrácie: zoznam 100 posledne 
vykonaných kalibrácií, na prístroji možno prezerať 
posledných 20 kalibrácií 
 
 
MERACIE ROZSAHY 
Dynamický rozsah: od šumovej hladiny po max. 
efektívnu hodnotu pri 1 kHz: 120 dB  
Lineárny prevádzkový rozsah:  
V zmysle IEC61672-1 (2002) pri 1 kHz, A-vážený: 
26.6 dB až 140 dB   
Horný limit stupnice: 140 dB  
Max. špičková hladina: 143 dB  
 
SPÄTNÉ VYMAZANIE 
Možno vymazať posledných 5 s údajov bez 
vynulovania prístroja 
 
MONITOROVANIE SIGNÁLU 
Vstupný signál možno monitorovať pomocou 
slúchadiel zapojených do zásuvky pre slúchadlá 
alebo môžu byť napojené na zásuvku pre výstup 
 

HLASOVÉ POZNÁMKY 
K meraniam možno pripojiť hlasové poznámky, 
ústny komentár je uložený spolu s meraním  
Prehrávanie:  
Hlasové poznámky si možno vypočuť pomocou 
slúchadiel zapojených do zásuvky pre slúchadlá 
 
TEXTOVÉ POZNÁMKY 
K meraniam možno pripojiť textové poznámky, 
písomný komentár je uložený spolu s meraním  
 
SPRÁVA ÚDAJOV 
Šablóna projektu: Definuje nastavenie zobrazenia 
a merania 
Projekt: Namerané údaje uložené spolu so 
šablónou projektu 
Úloha: Projekty sú organizované v úlohách  
Vlastnosti Exploreru na jednoduchú správu údajov 
(kopírovanie, vystrihnutie, prilepenie, vymazanie, 
premenovanie, prezeranie údajov, otvorenie 
projektu, vytvorenie úlohy, nastavenie názvu 
projektu)  
 
 
UŽÍVATELIA 
Multiužívateľský prístup. Užívatelia môžu mať svoje 
vlastné nastavenia s úlohami a projektmi, ktoré sú 
úplne nezávislé od ostatných užívateľov  
 
PREFERENCIE 
Každý užívateľ si môže nastaviť formát dátumu, 
času a čísel 
 
JAZYK 
Zobrazenie v angličtine, nemčine, francúzštine, 
taliančine alebo španielčine  
 
NÁPOVEĎ 
Nápoveď podľa kontextu v angličtine, nemčine, 
francúzštine, taliančine alebo španielčine  

 
 

Špecifikácia softvéru  – 2250   Softvér pre frekvenčnú analýzu BZ 7223 
 
Špecifikácia softvéru pre frekvenčnú analýzu BZ 
7223 zahŕňa špecifikáciu softvéru pre zvukomer BZ 
7222 a pridáva navyše: 
 
NORMY 
Spĺňa nasledujúce normy: 
• IEC 61260 (1995) a dodatok 1 (2001), 

Oktávové a 1/3-oktávové pásma, trieda 0 
• ANSI S1.11-1986 (R 1993), Oktávové a 1/3-

oktávové pásma, rád 3, Typ 0-C, voliteľný 
rozsah 

 
OKTÁVOVÉ a 1/3- OKTÁVOVÉ PÁSMOVÉ 
FILTRE 
Stredné frekvencie oktávových filtrov:  8 Hz až 
16 kHz 
Stredné frekvencie 1/3-oktávových filtrov:  
6.3 Hz až 20 kHz 
 
MERANÉ PARAMETRE 
X = frekvenčné váženie A, C alebo Z 

Na zobrazenie a uloženie 
LXeq  LXSmax  LXFmax 

LXSmin  LXFmin   
 
Len na zobrazenie  
LXS  LXF   

 
 
MERACIE ROZSAHY 
Dynamický rozsah: od šumovej hladiny po max. 
efektívnu hodnotu: >135 dB  
 
ZOBRAZENIE MERANIA 
Spektrum: Jedno alebo dve spektrá + 
širokopásmové stĺpčeky A a C/Z  
Y-ová os: Rozsah: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 
120, 140 alebo 160 dB. Možnosť automatickej lupy 
a mierkovania  
Kurzor: Hodnoty pre označené pásmo 

 
 
 
 
 



 

Špecifikácia softvéru  – 2250   Softvér pre časový záznam BZ 7224 
 
Špecifikácia softvéru pre časový záznam BZ 7224 
zahŕňa špecifikáciu softvéru pre zvukomer BZ 7222 
a pridáva navyše: 
 
MERANIE  
Ukladanie: Merané údaje sa ukladajú 
v prednastavených intervaloch do súboru na 
externú SD alebo CF kartu 
Interval ukladania: od 1 s do 24 h v 1 s krokoch 
Rýchle ukladanie: Hodnoty LAF  alebo  LAeq  možno 
uložiť každých 100 ms bez ohľadu na interval 
ukladania       
Širokopásmové údaje uložené v každom 
intervale: Všetky alebo voliteľne až 10 parametrov  
Širokopásmová štatistika uložená v každom 
intervale: Všetko alebo nič 
Spektrum uložené v každom intervale: Všetky 
alebo voliteľne až 3 spektrá (len s BZ7223)  
Celkový čas ukladania: od 1 s do 31 dní (alebo 
neobmedzene) s rozlíšením 1 s  

Celkový čas merania: Paralelne s ukladaním: 
všetky širokopásmové údaje, štatistiku a spektrá   
 
ZNAČKOVAČE 
Jeden značkovač na vylúčenie údajov a dva užíva-
teľom definované značkovače na on-line zápis 
kategórií zvuku, ktoré počuť počas merania. 
Jeden hlasový značkovač na komentár 
 
ZOBRAZENIE MERANIA 
Profil: Grafické zobrazenie zvolených údajov 
vzhľadom na čas  
Y-ová os: Rozsah: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 
120, 140 alebo 160 dB. Možnosť automatickej lupy 
a mierkovania  
X-ová os: Možnosť rolovania 
Kurzor: Hodnoty nameraných údajov pre označený 
čas 
Štatistika: Môže byť počítaná na základe časového 
záznamu LAeq  alebo LAeq100ms      

 
 

Špecifikácia softvéru  – PC  Softvér pre ručné analyzátory BZ 5503 
 
V dodávke prístroja typu 2250 je softvér pre ručné 
analyzátory BZ 5503 slúžiaci na jednoduchú 
synchronizáciu nastavenia a údajov medzi PC 
a prístrojom typu 2250. Softvér BZ 5503 sa dodáva 
na CD-ROM BZ5298 
 
ON-LINE ZOBRAZENIE ÚDAJOV 
ANALYZÁTORA TYPU 2250 
Merania s prístrojom typu 2250 možno riadiť z PC 
a zobrazovať ich on-line na PC použitím rovnakého 
užívateľského rozhrania na PC ako na type 2250 
 
SPRÁVA ÚDAJOV 
Explorer: Vlastnosti na jednoduchú správu 
prístrojov, užívateľov, úloh, projektov a šablón 
projektov (kopírovanie, vystrihnutie, prilepenie, 
vymazanie, premenovanie, vytvorenie)  
Prezeranie údajov: Prezerať namerané údaje 
(obsah projektu) 
Editor šablóny: Editor na zmenu nastavení 
v šablóne projektu  
Synchronizácia: Šablóny projektu a projekty pre 
jednotlivého užívateľa možno synchronizovať medzi 
PC a prístrojom typu 2250 
 
UŽÍVATELIA 
Možno vytvoriť alebo vymazať užívateľov prístroja 
typu 2250 
 

EXPORT 
Excel: Projekty (alebo užívateľom definované 
časti) možno exportovať do Microsoft® Excel 
Typ 7815/20/25: Projekty možno exportovať do 
Noise Exporeru typu 7815, Evaluatora typu 7820 
alebo Protectora typu 7825 
 
2250 SOFTVÉR UPGRADE A LICENCIE 
PC softvér riadi softvér upgrade a licenciu aplikácií 
pre prístroj typu 2250 
 
JAZYK 
Užívateľské rozhranie v angličtine, nemčine, 
francúzštine, taliančine alebo španielčine  
 
NÁPOVEĎ 
Nápoveď podľa kontextu v angličtine, nemčine, 
francúzštine, taliančine alebo španielčine  
 
INTERFACE PRE ANALYZÁTOR TYPU 2250 
USB verzia 1.1 
 
POŽIADAVKY NA PC 
Operačný systém: Windows® 2000 / Windows® 
XP, Microsoft® .NET 
Odporúčané PC: Pentium III (alebo ekvivalentný) 
procesor, 128 Mbyte RAM, grafický adaptér SVGA, 
zvuková karta, CD ROM mechanika, myš, USB, 
Windows® XP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Objednávacie informácie 

 
Prístroj 2250 sa dodáva v nasledovných 
variantoch: 
 
Typ 2250 A  Ručný analyzátor so základným 

softvérom 
Typ 2250 B Ručný analyzátor so základným 

softvérom a softvérom pre frekvenčnú 
analýzu 

Typ 2250 C Ručný analyzátor so základným 
softvérom a softvérom pre časový 
záznam 

Typ 2250 D Ručný analyzátor so základným 
softvérom a softvérom pre frekvenčnú 
analýzu a časový záznam 

 
 
Softvérové  moduly je možné objednať 
samostatne: 
 
BZ 7223  Softvér pre frekvenčnú analýzu  
BZ 7224 Softvér pre časový záznam 
 
Príslušenstvo zahrnuté s typom 2250 
 
4189 Predpolarizovaný ½“ mikrofón pre 

voľné pole 
ZC 0032 Vstupná jednotka 
AO 1476 1.8m USB kábel na spojenie s PC  
BZ 5298 Softvér pre environmentálny hluk, 

vrátane PC softvéru pre ručné 
analyzátory 

UA 1650 Kryt proti vetru, 90 mm s 
autodetekciou 

UA 1651 Predlžovacia tyč k stojanu pre ručné 
analyzátory 

DH 0696 Remienok na zápästie 
KE 0440 Cestovná taška pre zvukomer a 

príslušenstvo 
KE 0441 Kožené púzdro pre 2250 
HT 0015 Slúchadlá 
UA 1654 Sada 5 ks rezervných dotykových pier  
QB 0061 Nabíjateľná batéria 
ZG 0426 Napájací zdroj 
 
Okrem štyroch základných verzií je k dispozícií 10 
ďalších balíkov prístroja 2250, ktoré obsahujú 
najbežnejšie príslušenstvá k jednotlivým verziám. 
Objednaním takéhoto balíka možno ušetriť 
nezanedbateľné finančné prostriedky. 
 
TYP BALÍKA OBSAH 
 
2250-A-001 Zvukomer 2250A + 4231 

Kalibrátor + 7815 Softvér Noise 
Explorer 

2250-A-002 Zvukomer 2250A + 4231 
Kalibrátor + 7825 Softvér 
Protector 

  
2250-B-001 Zvukomer 2250B + 4231 

Kalibrátor + 7815 Softvér Noise 
Explorer 

2250-B-002 Zvukomer 2250B + 4231 
Kalibrátor + 7825 Softvér 
Protector 

  
 

2250-C-001 Zvukomer 2250C + 4231 Kalibrátor 
+ 7815 Softvér Noise Explorer + 
Mikrofónny predĺžovací kábel + 
Stojan + Držiak 

2250-C-002 Zvukomer 2250C + 4231 Kalibrátor 
+ 7825 Softvér Protector + 
Mikrofónny predĺžovací kábel + 
Stojan 

2250-C-003 Zvukomer 2250C + 4231 Kalibrátor 
+ 7820 Softvér Evaluator + 
Mikrofónny predĺžovací kábel + 
Stojan + Držiak 

  
2250-D-001 Zvukomer 2250D + 4231 Kalibrátor 

+ 7815 Softvér Noise Explorer + 
Mikrofónny predĺžovací kábel + 
Stojan + Držiak 

2250-D-002 Zvukomer 2250D + 4231 Kalibrátor 
+ 7825 Softvér Protector + 
Mikrofónny predĺžovací kábel + 
Stojan + Držiak 

2250-D-003 Zvukomer 2250D + 4231 Kalibrátor 
+ 7820 Softvér Evaluator + 
Mikrofónny predĺžovací kábel + 
Stojan + Držiak 

 
 
 
Príslušenstvo na objednávku 
 
ANALYZÁTOR 

 
ZG 0444 Náhradná nabíjačka pre batériu  
 
KALIBRÁCIA 
 
Typ 4231  Kalibrátor hladiny zvuku 
Typ 4226  Multifunkčný akustický kalibrátor 
Typ 4228  Pistonfón 
2250 CAI  Akreditovaná počiatočná kalibrácia 

2250 
2250 CAF  Akreditovaná kalibrácia 2250 
 
MERANIE 
 
3592  Príslušenstvo na vonkajšie merania 

(pozri údajový list BP 1744) 
AO0440  Signálový kábel, LEMO na BNC, 1.5 m 
AO0441  Mikrofónny predlžovací kábel, 3 m  
AO0442  Mikrofónny predlžovací kábel, 10 m 
UA0587  Statív 
UA0801  Malý statív 
UA1317  Držiak mikrofónu 
UA1404  Príslušenstvo pre vonkajší mikrofón 
 
INTERFACE 
 
Typ 7815  Softvér Noise Explorer™ na 

prezeranie údajov 
Typ 7820  Softvér Evaluator™ na prezeranie 

údajov a výpočet 
Typ 7825  Softvér Protector™ na výpočet 

osobnej hlukovej expozície 
UL 1009  SD Pamäťová pre ručné zvukomery 
 
 
 
 



 

 
SERVISNÉ PRODUKTY 
 
2250-EW1 Predĺžená záruka – 1 rok 
2250-MV1 Predĺžená záruka – 5 rokov, zahŕňa každoročnú akreditovanú kalibráciu – ročná platba 
2250-MV5 Predĺžená záruka – 5 rokov, zahŕňa každoročnú akreditovanú kalibráciu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochranné známky 
Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky Microsoft Corporation v USA a/alebo v iných krajinách – 
Pentium je registrovaná ochranná známka Intel Corporation alebo jeho zástupcov v USA a/alebo  v iných 
krajinách 
Brüel & Kjær si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií a príslušenstiev uvedených v tomto údajovom liste bez 
oznámenia 
 
 
 
 
Výhradné obchodno-technické zastúpenie Brüel & Kjaer v Slovenskej republike: 
 
B & K s.r.o. Tel.: 02 / 5443 0701 
Palisády 20 Fax: 02 / 5443 0692 
811 06 Bratislava e-mail: bruel@chello.sk 
Slovenská republika www.bruel.sk  
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