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  CCEELL--449900و و     CCEELL--445500صدا سنج آناليزور دار مدل صدا سنج آناليزور دار مدل 
 

موارد استفاده دستگاههايي با  CEL-450/490هاي مدل  سنجصدا
منحصر بفرد خود، طراحي اين دستگاهها با . بسيار وسيع ميباشند

لحاظ شكل ظاهري دستگاه و چه از را چه از كاربري آسان و ساده 
از . فراهم مينمايد انلحاظ منوها و نرم افزار داخلي براي كاربر

 نظير آناليز گسترده ايتوان در محدوده هاي  مي هااين دستگاه
 زيست محيطيانجام مميزي هاي  و ياسر و صدا در محيط كار 

  . استفاده نمود
وجود دارد كه بسته به نوع نياز  هامدلهاي مختلفي از اين دستگاه

 صداسنج هانوع اين  .آنها را انتخاب نمود مي توان و ميزان دقت
   .قابل عرضه ميباشند) 2كالس و  1كالس (كالس در هر دو 

  
  

  :ويژگيها
  تنظيم اتوماتيكبصورت  دسي بل 140وده اندازه گيري محد •
  اكتاو  ⅓اكتاو و مراكز در  بصورت همزمانآناليز فركانس  •
  ساده و آسان بسيار كاربري سيستم منوي سريع با  •
  اكتاو  ⅓براي دستگاههاي يك اكتاو يا  پهن قابليت انتخاب باند •
  ميلي ثانيه  10 دوره زمانيذخيره  سريع سر و صدا با  •
 IEC 61672 بين المللي آخرين استاندارد مطابق با •

  كم نورصفحه نمايش بزرگ با نور پشت زمينه براي استفاده در جاهاي  •
  نقطه اندازه گيري  800.000قابليت نگهداري بيش از  باي مگا بايت 2حافظه  •
  و ارتباط از راه دور  بسته نرم افزاري جامع شامل قابليت رسم دياگرامهاي مختلف و آناليز داده ها •
 قابليت به روز كردن نرم افزار و سخت افزار مورد استفاده •
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   :موارد استفاده 
 محيط كار در صدابررسي كامل و كلي : سر و صداي محيط كار •

پر سر و شامل محاسبه خودكار پارامترهاي صدا در محيطهاي كاري 
انتخاب نوع وسيله و همچنين محاسبه لحظه اي باند اكتاو جهت  صدا

   .ايمني شنوايي
بررسي سر و  برايمحاسبه پارامترهاي مهم : سر و صداي محيطي •

. ...و  مجتمع هاي مسكوني، مناطق صنعتي، حمل و نقل، هادر شهرصدا 
 ارتباط و كنترل صداسنج از راه دور جهت و تكميليلوازم اضافي  كليه(

  .)توسط كارخانه سازنده قابل عرضه است
در  بررسي سر و صدا ،براي توليد دستگاههاي صوتي محاسبات آكوستيكقابليت : سر و صدا در صنعت •

 .هاي كاهش سر و صدا كنترل كيفيت و راهكاردستگاههاي صنعتي بزرگ، 
  

   :شرح مشخصات
  :كه بيشترين كاربرد را دارند اشاره ميشود 400سري هاي  در زير به دو نوع از انواع صداسنج

  
  

CEL-450:  
بيشترين كاربرد  دگيرمي قرار استفاده  مورد اصوال به عنوان يك دستگاه بهداشت حرفه ايكه  CEL-450دستگاه 
به طور شما را قادر ميسازد تا  پهنباند مدل داراي  .ي داردكار هاي اندازه گيري سر و صدا در محيطرا در 

براي محاسبات مربوط به انتخاب وسيله ايمني  .كنيد اندازه گيريرا ) Lepd( اتوماتيك ميزان تماس صدا با فرد
اگر از مدل  .بصورت اتوماتيك داردرا  Lceq-Laeqقابليت محاسبه شنوايي اين دستگاه  جهت حفاظت سيستم فردي

ر در معرض آن استفاده كنيد مي توانيد تشخيص بهتر و دقيق تري از فركانس صدايي كه هر كارگ) B( باند اكتاو
پيشرفته تر است و مي تواند اندازه اكتاو نيز  ⅓مدل. ته باشيدداش ،قرار دارد

باشد كه باعث  گيري دقيق تري از آهنگ توليد صدا در محيط كار داشته
مي شود بررسي آلودگي صوتي محيط با دقت بيشتري انجام گردد و 

وقتي دستگاه در . شودانجام راههاي جلوگيري از آن با راندمان باالتري 
تيك همه باندها را در لحظه ابه طور اتومحالت آناليز فركانس قرار دارد 

اين دستگاه . دقيق و سريع مي شودباعث نتايج اندازه گيري مي كند كه 
را در زمان اندازه گيري مي كند كه نشان مي دهد در صدا  نمودارهمچنين 

نتايج ذخيره شده در دستگاه . طول زمان ميزان صدا چگونه تغيير كرده است
  . را مي توان توسط نرم افزار انتقال و نمايش داد
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CEL-490:  
 استفاده از آن در دستگاهيكي از كاربردهاي بسيار مهم اين 

ازه اند(. ميباشد آلودگي صوتي محيط زيست اندازه گيري 
اندازه گيري  در اين مدل). گيري سر و صدا در محيط زيست

گيرد كه براي  نيز انجام مي) %Ln(و صدا  پارامتر آماري سر
 ينا. اردهاي محيط زيست مورد نياز استقوانين و استاند

در حالت اكتاو اندازه اي  ت لحظهبصورپارامتر را مي توان 
بعالوه . را تعريف و برنامه ريزي كردصدا هاي اندازه گيري پروفايلهمچنين ميتوان بر روي اين دستگاه . نمودگيري 

ميلي  10بين (انتخاب هاي گرافيكي با فاصله هاي زماني قابل  ميتوان داده هاي اندازه گيري شده را بصورت نمودار
از مشخصات اين دستگاه است ديگر روشن و خاموش شدن اتوماتيك يكي . دهد ذخيره و يا نشان )ساعت 1 ثانيه تا

كه به همراه طراحي خاص بدنه اش اين قابليت را به دستگاه مي دهد كه بتوان از آن در محيط بيرون و بدون نياز 
از كيت مودم هم امكان انتقال اطالعات را از راه دور . ت آلودگي صوتي را ذخيره كردو اطالعا استفاده به اپراتور 

و از راه دور دستگاه را كنترل و  Onlineبه اين ترتيب ميتوان بصورت . به دستگاه مي دهدطريق خط تلفن 
  .اطالعات آنرا پردازش كرد

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  

  و صداي صنعتي سر  سر و صداي محيطي
  بررسي آلودگي  مطالعه سر و صداي وسائل حمل و نقل

  كنترل كيفيت بررسي نتايج  و تاثيرات سر و صدا
  كم كردن سر و صدا مونيتورينگ سر و صدا در مناطق مرزي خاص در محيط

  تعين ميزان قدرت صدا  اثرات سريع و زود گذر سر و صدا
 انتقال اطالعات از راه دور اپراتورمونيتورينگ كوتاه يا طوالني خودكار و بدون
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   :مقايسه مدلهاجدول 
  CEL – 450 CEL ‐ 490 

  )ساعت 24تا  هدقيق 1(مدت زمان تايمر   )ساعت 24دقيقه تا  1( ت زمان تايمرمد  امكانات تايمر 
  به همراه تايمر روشن و خاموش اتوماتيك

  )بار، قابل تبديل تا يك ماه 7(
  پهن در فاصله زمانيباند پارامتر  4  نمايش همزمان

  دقيقه 30ميلي ثانيه تا  10
  پهن در فاصله زماني باند پارامتر  4

  دقيقه 30ميلي ثانيه تا  10
  ذخيره اطالعات در 

  زماني  دوره يك 
از  )شامل اكتاو و يك سوم اكتاو(همه پارامترها   - --

  ساعت 1ميلي ثانيه تا  10فاصله زماني 
 بانداندازه گيري 

  پهن
L, Leq, Lav, Lmax, Lmin, Lpk, 
Ltm3,Ltm5,Lepd, 
LCeq - LAeq,TWA, Lae 

L, Leq, Lav, Lmax, Lmin, Lpk, Ltm3, 
Ltm5, Lepd, 
LCeq-LAeq, TWA, Lae, 5x Ln%  

 %L, Leq, Lmax, Lmin, and Lpk L, Leq, Lmax, Lmin, Lpk, 5x Ln  اندازه گيري اكتاو

 CEL- 450.A CEL- 490.A  پهن باند

 CEL- 450.B CEL- 490.B  اكتاو + پهن باند

و يك  يك+  باند پهن
  سوم اكتاو

CEL- 450.C CEL- 490.C 

 
   :فني مشخصاتجدول 

IEC 61672:2002  استاندارهاي مربوطه
ANSI S1.4: (R1997)
IEC 60651: (1994)
IEC 60804: (2000)
IEC 61260:Class 0  )مربوط به فيلتر(  
Ansi S1.43: (1996) ) به فيلترمربوط(  

  يك سوم اكتاو  13300 -باند اكتاو  40000 - اندازه گيري اجرايي  999 -مگا بايت  2 حافظه 
 )ايمپالس(تند، آرام، ناگهاني  زمان

  Zو  A,C  فركانس

 يا هيچ كدام 6، 5، 4 ، به عالوه يك از Q (  3( دامنه
  )دسي بل در حالت پيك RMS  )143.3دسي بل  140تا  0: محدوده تكي اندازه گيري  محدوده اندازه گيري
 كالس دو) A(دسي بل  25 -كالس يك ) A(دسي بل  18.5  پايين ترين ميزان صدا

  )C و   Bفقط مدلهاي (كيلوهرتز  16  - هرتز  16اكتاو،  11باندهاي   باند فركانس
 ) Cفقط مدل (كيلوهرتز  20 -هرتز 12.5اكتاو،  33باندهاي 

 آلكاالين  AAباتري  4: نوع باتري  اطالعات فيزيكي 
  ساعت به طور معمول 15: طول عمر باتري

  ميلي آمپر DC - 150ولت  12: قابل استفاده از برق خارجي
  جهت اتصال به سه پايه   ”¼سوراخهاي : قابل اتصال به سه پايه نگهدارنده


