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Интегриращо-осредняващ шумомер 2240 – упътване за работа

Добре дошли
Това упътване ви въвежда в света на интегриращо-осредняващия шумомер тип 2240 – как
работи инструмента, какви параметри може да измервате, как трябва да оперирате с
инструмента. В допълнение са споменати някои практически насоки.

Обзор на съдържанието
•

Глава 1 - Въведение: доставя общ поглед върху ръководството и описва
употребата и характеристиките на шумомера 2240

•

Глава 2 - Начало: осигурява базисна въвеждаща информация за шумомерите и за
вашия инструмент, вкл. обща терминология, описание на частите на инструмента,
дефиниции на дисплея и бутоните, инсталация на батериите

•

Глава 3 – Провеждане на измерване: по стъпкови инструкции за това как да се
проведе измерване с 2240
Глава 4 – Базисно опериране: cъдържа информация и подходящи процедури за това
как да се използва 2240, включително калибриране, стартиране, прочит и работа с
бутоните

•

•
•

Глава 5 – Практически насоки: дава насоки за успешни замервания на шума и звука и
какви условия и действия да се избягват
Глава 6 – Поддръжка и сервиз: доставя информация за грижата, почистването и
съхранението на инструмента, както и информация къде да се отиде за сервиз

Условности използвани в това ръководство

Инструкциите и описанията, които се отнася за бутоните на 2240 са показани с икони,
като тези на инструмента. Вж. Глава 2 за пълния списък на иконите на бутоните и
техните функции.
Инструкциите и описания, които се отнасят до дисплея на инструмента 2240 са
индицирани с шрифт Courier.

PART
1
English

Относно тип 2240
Използвания и х-ки
Тип 2240 е Клас 1 интегриращо-осредняващ инструмент, който измерва времево
осреднено шумово ниво – както е описано в IEC 61672-1 стандарта. Приложенията и
характеристиките му, включват:
•

Обикновена проверка на шумовите нива

•

Контрол на шумовите нива на работното място

•

Изследване на оплаквания

•
•
•

Бърз и лесен за употреба
Отговаря на IEC 61672-1 Class 1,IEC 60651 и 60804 Type 1, ANSIS 1.4-1983 Type Sl
и ANSIS 1.43-1997 Type 1
Едновременни измервания RMS и Peak (с независимо честотно претегляне)

•

Измерва

•

Не е нужен конфигурационен параметър – инструментът е готов за употреба от самото

и

начало
•

Голям LCD дисплей за лесен прочит

•

Квази-аналогов бар граф показва текущото звуково ниво

•

Индикатори за под- и над-обхват
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Интегриращо-осредняващ шумомер тип 2240 – Упътване за
работа

Шумомерът тип 2240 е интегриращо-осредняващ уред от Клас 1 с разширени технически
характеристики, лесен за работа потребителски интерфейс и лесен начин за провеждане
на измерване. Тази глава разглежда в детайли компонентите на инструмента, както и
базисните параметри, които са включени в измерването. С тази информация, вие ще
можете незабавно да започнете да използвате вашия шумомер. Въпреки това е
препоръчително да прочетете цялото оригинално упътване за работа, преди да започнете
да използвате шумомерът тип 2240 – с цел постигане на най-добрите резултати от
вашите измервания.

Какво е шумомер?
Шумомерът е инструмент, който е проектиран да измерва звукови нива по стандартизиран
начин. Шумомерът включва микрофон, главен процесор и отчитащо устройство.
Микрофонът преобразува звука в еквивалентен електрически сигнал, който се обработва
от инструмента. Обработката включва прилагани честотно и времево филтриране
(претегляне) на сигнала, както е специфицирано в IEC 61672-1, на който съответства
типът 2240.
Честотното претегляне настройва начина, по който шумомерът отговаря на различни
звукови честоти. Това е необходимо, поради факта, че човешката чувствителност на звук
(шум) варира според различните звукови честоти. Най-използваното честотно претегляне
е по A-крива, като така се настройва сигнала по начин, който максимално наподобява на
човешкото ухо в средно-обхватните нива. Това е претеглянето, което се изисква за почти
всички измервания на околен и работен шум (звук) – както е специфицирано в
международните и национални стандарти и директиви. Всички измервани параметри от
2240 използват честотно претегляне по крива A, с изключение на пиковите параметри,
които използват претегляне по крива С. В този случай претеглянето по C-крива се
използва за отразяване на енергията, която съществува в ниските честоти (дори и тя да не е
особен смущаващ фактор).
Времевото претегляне специфицира как шумомерът реагира на промени на звуковото
налягане. Използва се експоненциално осредняване на променящия се сигнал,
получавайки накрая лесна за прочит стойност. Тип 2240 винаги използва Fast (Бърз), или
'F' времево претегляне, което се изисква от голяма част от международните и
национални стандарти и директиви.
След като веднъж сигналът е обработен от тегловните филтри, резултантното ниво звуково
налягане се изобразява в децибели (dB) на дисплея на инструмента. В шумомер тип 2240,
стойностите на звуковото налягане се осъвременяват на всяка една секунда.

Описание на шумомер тип 2240
Параметри на звуковото ниво
В тип 2240 се използват 4 параметри на звуковото ниво:
и
След като е започнало измерване (чрез
), всичките четири параметри се измерват
едновременно – вие само трябва да изберете кой от тях да се изобразява, чрез бутона
. Натискайте този бутон по всяко време по или след конкретно измерване, за да
превключите на прочит на друг параметър.

Четирите параметъра на шумомера са:
LAF: Претегляне по 'A' (честота) и 'F' (време) за нивото на звуковото налягане. Този
параметър винаги се изобразява при включване на инструмента, дори и да не сте
стартирали измерване. Това е една моментна стойност, която основно се използва за
определяне на приблизителното звуково ниво с цел избор на подходящия измервателен
обхват.
Фиг.2.1
LAF параметър

LAeq: Еквивалентното продължително ниво на звуковото налягане по крива.
е
линейно осреднен параметър на всички вариращи звукови нива, детектирани по време
на измерването. За много международни и национални стандарти, това е основният
параметър за определяне на смущението от околния шум и за оценка на риска за
слухови проблеми от излагането на високи звукови нива на работното място.
Заб.:
не е времево претеглена стойност.
Fig.2.2
LAeq параметър

LAFmax- Максималното ниво на звуковото налягане по 'A' и 'F' – по време на
измерването. Често се използва за сравнение с друг параметър, с цел проверка дали
краткотрайно събитие не е прехвърлило горната граница.
Fig.2.3
параметър

LCpeak: Максималното ниво на пика по 'C' – по време на измерването. Използва се за
оценка на риска за слухови проблеми от излагането на много високи звукови
краткотрайни нива на работното място. Помнете, че пиковите нива могат да бъдат
много високи без да са опасни или обезпокояващи.
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Заб.:

не времево претеглен параметър.

Fig. 2.4
параметър

(натиснете

,и
.

параметри се изчисляват само при стартирано измерване

Измервателните параметри се изчистват при започване на ново измерване.

Компоненти на инструмента
Фиг. 2.5

Преден, страничен и заден изглед на 2240

Следните описания се отнасят до номерираните части на инструмента на
Фиг. 2.5.:
1) Шумомер - тяло: Главната част на вашия инструмент.

2) Плъзгащ панел: Под него се намира бърза справка за леснота при използването на
трите контролни бутона, за настройка и изобразяване на измерванията. Блъзгайте
за отваряне – не натискайте. Диаграма на бързата справка е показана на Фиг. 2.6.
3) Микрофон: Bruel&Kjaеr преполяризиран ½” микрофон 4188. Надежден и здрав
микрофон, с широк честотен обхват.
4) Предусилвател: Кондицира микрофонния сигнал преди последваща обработка..
5) Дисплей: LCD дисплей показващ:
a)

Текущ измервателен параметър

b) Изминало измервателно време
c)

Измервания в децибели,

d) Квази-аналогов бар граф, индициращ текущото ниво на звуковото налягане
e)

Батериен индикатор

6) Старт/стоп бутон

: Натиснете за старт/стоп на измерване.

7) Параметърен бутон: Натиснете за преминаване през трите параметри , или натиснете за 3 секунди за калибриране.
8) Бутон за измервателен обхват

: Натиснете за избор на обхват (30- 110B или

60- 140dB).
9) Калибрационен превключвател: Настройва инструмента чрез доставената отверка.
10) Захранване: Вкл./Изкл. на инструмента.
11) Батерийно отделение: Плъзнете капака за заменяне на батериите.

Контролни бутони
Фиг. 2.6
Под капака на лицевия
панел се намира
помагаща бърза
справка на 3-те
контролни бутона
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Заб.: Всички стъпки са илюстрирани проследяващо със стрелки. Натиснете съответен
бутон за придвижване по параметрите – в кръгова непрекъсната последователност.
Бутон старт/стоп
Този бутон контролира инициализирането и завършването на измерване.
Символ

Инструкции
За старт на измерване,
докато се
натиснете
появи
За стоп на измерване,
докато се
натиснете
появи

Параметърен бутон
Този бутон контролира кой параметър се изобразява. Не е необходима допълнителна
конфигурация, тъй като всичките 3 параметри се измерват постоянно и едновременно –
когато е стартирано измерване.
Символ

Инструкции
За изобразяване –
натискайте
докато се
появи параметъра.

За изобразяване –
натискайте
докато се
появи параметъра.

За изобразяване –
натискайте
докато се
появи параметъра.

За изобразяване –
натискайте
докато се
появи параметъра.

Параметърния бутон може да се използва и за електронно калибриране на инструмента
чрез 3 секундно натискане на бутона
. Настройка се прави с отвертката – на
страничната част на уреда. Добре е инструмента да се калибрира преди и след
измерване. Вж. секция “калибриране” за повече информация.
Бутон за измервателен обхват
This key controls the sound level range to be measured.
Символ

Инструкции

30-110dB

За измерване в този
обхват натиснете
докатао на бар графа не
се появи избрания
обхват

60-140dB

За измерване в този
обхват натиснете
докатао на бар графа не
се появи избрания
обхват

Инсталиране на батерии
Тип 2240 е с захранване от две алкални батерии AA-размер (IECR6 или LR6). За
инсталиране на батериите, процедирайте така:
1) Проверете дали шумомерът е изключен.
2) Батерийното отделение е в задната част на уреда. Приплъзнете капака на
батерийното отделение и го отворете.
Фиг.2.7
Тип 2240 с изваден
капак на
батерийното
отделение

3) Поставете 2 нови батерии следвайки правилната +/- ориентация.
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4) Поставете обратно капака на батерийното отделение.
5) Включете захранването. Батерийния символ на дисплея изобразява статус на пълни
батерии:
Заб.: Ако инструментът не се включва, проверете дали сте поставили правилно
батериите.
Индикаторът за батерии има две колонки. Всяка от тях отговаря на около 8 часа оставащо
батерийно време от общо около 16 часа на непрекъсната работа (при стайна температура).
При много студена или топла околна работна среда, времето може да е по-малко.
Когато батерийният индикатор е празен и мига е време да се сменят батериите.
Вникмание:
При неправилна работа е възможно батериите да експлодират или протекат.
•

За дълговременно съхранение извадете батериите и поставете уреда на сухо място

•

Никога не смесвайте 2 различни батерии

•

Никога не смесвайте заредена с незаредена батерия

Глава 3
Провеждане на
измерване
Измервателна процедура ..................................................................................................... 16

I
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Не е необходимо предварително конфигуриране при измерване с 2240. Инструментът е
готов за измерване при неговото включване. Въпреки това е препоръчително да
калибрирате инструмента си преди и след измерване с цел коректност на резултатите.
Вашият инструмент е доставен заводски калибриран, така че вие веднага може да
започнете да замервате. Инструкции за последващи калибрирания може да намерите в
Глава 4 – “Базисно опериране”.

Измервателна процедура
Настройката и измерването са бързи и лесни:
1)
Включете шумомера с бутона на страничната му страна. Изобразява се параметъра
LA, както и отчитания на бар графа.
2)
3)

- изберете измервателен обхват (гледайки текущите отчети на LAF).
- натиснете бутона за старт.

или
4) Наблюдавайте за индикации
- може да е необходимо спиране на
измерването и промяна на измервателния обхват.
5)

- придвижете се до желания за изобразяване измервателен параметър.

Фиг. 3.1 Примери на измервателни опции

6)
7)

- спрете измерването когато е необходимо. Например когато е стабилен параметъра
LAeq или пък е свършило предопределеното време.
- придвижете се между параметрите за сравнение (ако е нужно).

8) Запишете резултатите.
9)

- натиснете бутона за провеждане на ново измерване.

Глава 4
Базисно
опериране
Калибриране .......................................................................................................................... 18
Акустично калибриране...............................................................................................18
Електрическо калибриране.........................................................................................20
Опериране.............................................................................................................................. 21
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Старт и стоп на измерване..........................................................................................22
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Измерване на
......................................................................................................23
Измерване със специфицирана продължителност ...................................................24
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Калибриране
Калибрирането е настройка на вашия шумомер с цел коректно измерване и
изобразяване. Това е необходимо поради това, че чувствителността на микрофона и
отговора на електронната схема могат леко да се изменят с течение на времето поради
влияние на околни фактори като температура и влажност. Често калибриране се изисква
от национални и международни стандарти. Въпреки, че вие няма никога да получите
големи отклонения при 2240, смята се за добра практика да се провежда редовно
калибриране на инструмента (преди и след измервания).
Вашия инструмент поддържа 2 типа калибриране:
• акустично калибриран за калибриране на всички части на инструмента (микрофон,
предусилвател, електронна верига) чрез прилагане на известен по честота и амплитуда
акустичен сигнал.
• Електрическо калибриране – не включва калибриране на микрофона и
предусилвателя

Акустично калибриране
Това е предпочитания калибрационен метод, особено когато стандарти и наредби
предписват калибриране преди измерване.
За акустично калибриране, използвайте Briiel&Kjaеr калибратор тип Type 4231. Той
подава стабилно звуково ниво на честота 1 kHz и има максимална устойчивост на
околни фактори. Вие използвате еталонния калибрационен сигнал за пълна настройка
на вашия шумомер (микрофон, предусилвател, електронна верига).
Процедурата за акустично калибриране е лесна:
1) Позиционирайте се далеч от силни източници на шум.
2) Внимателно поставете калибратор 4231 на шумомера и поставете на равна
повърхност получената конфигурация (Вж. Фиг. 4.1).
Фиг. 4.1
Калибратор 4231
поставен на шумомера

Проверете дали калибратора е плътно поставен на микрофона.

3) Включете шумомера. Изобразява се
включен, натиснете
докато се появи

. Ако шумомерът е бил вече
.

4) Натиснете
за избор на обхват 30-110dB (ако вече не е бил избран). Този обхват
трябва да се използва за калибрирането.
5) Включете калибратора. Тип 4231 автоматично излъчва сигнал на 1 kHz - 94 dB.
Чакайте около 5 секунди за стабилизиране на нивото.
6) Използвайте малката отверка на 2240, като настроите Вашия шумомер да изобразява
93.9dB .

Фиг. 4.2
Нагласяне на
калибрирането с
малката приложена
отверка
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Заб.: Калибратор тип 4231 може също да излъчи сигнал от 114dB (Вж. упътването на
калибратора 4231 - BB0910). Обикновено този сигнал не се използва, с изключение на
случаите когато калибрирането се провежда при много шумна околна среда. В такъ
случай трябва да изберете обхват 60-140dB и да настроите уреда на 113.9dB.
7) Махнете калибратора. Той сам се изключва след няколко секунди.

Електрическо калибриране
С електрическо калибриране, вие калибрирате само електронно вашия шумомер (не и
вашия микрофон и предусилвател). Използва се вграден еталонен сигнал.
Процедурата е следната:
1) Включете шумомера.
2) Натиснете

за 3 секунди, докато не получите следното:

Фиг. 4.3
Електронно
калибриране в
обхвата 30-110dB

Ако 2240 е в обхват 60-140dB, дисплеят ще изглежда така:
Фиг. 4.4
Електронно
калибриране в
обхвата 60-140dB

Заб.: В двата случая, калибрационното ниво е 6 dB под горната граница на избрания
измервателен обхват, т. е. 104dB и респективно 134 dB.
3) Сега използвайте малката отверка за нагласяне на прочита към съответната стойност
(104.0 dB или 134.0 dB).
4) Натиснете веднъж

за излизане от режима на електрическо калибриране.

Опериране
Дисплей
По време на нормално опериране, вие използвате дисплея за виждане на вашите
измервания. Информацията е както е показано по-долу:

Фиг.4.5

Екрана на дисплея

1) Маркировка за изчисление: Този символ се изобразява и присветва при
измерване с инструмента.
2) Изминало време: Изобразяво изминалото време от началото на измерването (от 1
секунда до 60 минути). Ако изминат 60 минути, всички измервания спират
автоматично.
3) Долен карай на измервателния обхват (в децибели): Звук с 0.5 dB или повече под
тази граница се индицира с под-обхватна индикация (“under”). За промяна на
обхвата, спрете измерването и изберете друг обхват с бутона
4) Квази-аналогов бар граф: Показва графичното представяне на текущото звуково
ниво. Осъвременява се 10 пъти за секунда.
5) Горен карай на измервателния обхват (в децибели): Звук с 0.3 dB или повече над
тази граница се индицира с над-обхватна индикация (“over”). За промяна на обхвата,
спрете измерването и изберете друг обхват с бутона

Интегриращо-осредняващ шумомер 2240 – упътване за
работа

6) Индикатор за под-обхват: Всеки звук по време на измерването, който е с 0.5 dB
или повече по-малък от долния край на измервателния обхват задейства
индикатора. Може да искате да промените измервателния обхват към по-нисък
(30-110dB) – натиснете
.
7) Калибрационна стойност: Когато натиснете
за 3 секунди, вие стартирате
електрическото калибриране на инструмента. Калибрационната стойност е базирана
на текущия измервателен обхват (30-110dB или 60-140dB). Използвайте отверката,
за да нагласите вашия инструмент за съответствие с тази стойност.
8) Индикатор за над-обхват: Всеки звук по време на измерването, който е с 0.3 dB
или повече по-голям от горния край на измервателния обхват задейства
индикатора. Ако е открит над-обхват през последната секунда ще се изобрази на
екрана следното:
. Ако над-обхват е регистриран по време на
измерването, тогава индикацията има плътен фон. Тази индикация се изчиства
с ново натискане на старт бутона. Така индикация не се получава при
измерване (индициране) на параметъра
.
Може да искате да промените измервателния обхват към по-висок (60-140dB) –
натиснете
.
9) Параметърен дисплей : Показва типа на индицирания параметър - (
)

10) Стойност на звуковото налягане: Съответствува на текущо изобразявания
параметър. Осъвременява се на всяка една секунда.
11) Батерийно ниво: Когато батериите са нови се изобразяват две тъмни колони. Когато
батериите се използват, нивата падат. Заменете батериите когато индикаторът е
празен и просветва.
12) Пиково или времево претегляне: Peak се изобразява заедно с Lc параметъра, за да
означи, че пиковото ниво за този параметър се изобразява.
се изобразява с
, за да обозначи, че се използва 'F' времево претегляне.

Стартиране и спиране на измерване
Когато включите инструмента се изобразява параметъра за моментно ниво на звуковото
налягане ( ). Следенето на
за кратко време ви дава представа кой измервателен
обхват е добре да изберете.
Когато автоматично се измерва
, калкулацията на другите три параметъра
(
и
) се активира с натискане на стартовия бутон. Когато веднъж е
стартирано измерване се появява святкащ индикатор:
в горния ляв ъгъл на дисплея на
уреда. Светва и
за индициране на текуща калкулация и на останалите параметри.
По време на измерването може да видите всеки от параметрите. За спиране на
измерване натиснете същия бутон (старт/стоп). Мигащия индикатор на дисплея
спира:
.
Всички резултати се изтриват при изключване на уреда.

Избор на шумовите параметри
Избора на подходящия параметър за изобразяване и отчитане. Зависи от стандартите и
нормите, които вие прилагате.

Избор на измервателен обхват
Шумомер тип 2240 може да измерва звукови нива от 30 dB до 140dB, разделени на два
обхвата: 30 до 110dB и 60 до 140dB. За избор – натиснете
Парамвтъра
(LA ) както и квази-аналоговия бар индикатор ви помагат в
правилния избор на обхват. В идеалния случай, вашия сигнал трябва да варира между
средата на бар-графа, без да се индицират под- или над-обхват:
или
. Ако
трябва да избирате между двете индикации, изберете по-голям обхват (където липсва
индикация за над-обхват (претоварване). В такъв случай използвайте достатъчно
осредняващо време за получаване на коректна стойност на

Измерване на
LAeq се изчислява винаги за определена продължителност, обикновено стандартизирана. LAeq
продължителност се запаметява във вид на "10 минутно
е xx.xdB".
Тип 2240 може да изчислява с продължителности от 1 секунда до 60 минути (в 1-секундни
стъпки). По-долу са няколко практически съвета за това как да направите правилно
измерване на
:
• След достатъчно количество време ще получим стабилна индикация на
.
Продължете измерването до стабилизиране на стойността на
.
•

Когато всички измервателни обекти имат известна флуктуация:
В зависимост от тази флуктуация, вие трябва да изберете измервателно време, която
позволява ограничаване на изменението на
до 1/10 или няколко/10 от dB.
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Провеждане на измерване със специфична продължителност
Стандартите могат да изискват да измервате с определена продължителност (от 1
секунда, 10 секунди, 5 минути или друга стойност). Обикновено тази продължителност
се спазва стриктно.
При провеждане на измерване с определена продължителност, просто следете таймера на
дисплея – за край натиснете бутона за “старт/стоп” на измерванията. След това с бутоан
може да прегледате всички останали измерени параметри.

Функции при страничния панел
Като махнете гъвкавия капак на страничния панел ще намерите две функции: бутона за
вкл./изкл. и калибрационния превключвател.
Фиг. 4.6
Страничен панел на
2240

1) Бутон вкл./изкл.: За включване и изключване на инструмента.
2) Калибрационен превключвател: Използвайте приложената отверка за нагласяне
на калибрирането на инструмента. Вж. стр. 20 за повече подробности.
Заб.: Допълнителният конектор отстрани е само за заводски тестове.
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Когато провеждате измервания вие ще намерите често инструкции в местните стандарти
норми. Тях, разбира се трябва да спазвате. Тази глава ви дава общи насоки и инструкции.

Как да държите инструмента
Всички обекти, които се намират в звуковото поле по време на измервания оказват
влияние на това поле в известна степен (и на вашите измервания). Един такъв обект е
вашето тяло, което може да отразява и блокира звука. За минимизиране на ефекта на
собственото ви присъствие, препоръчваме:
1) Насочете шумомера към източника на шум.
2) Дръжте инструмента далеч от тялото си – на една ръка разстояние.

Измерване в свободни или дифузни звукови полета
Има два вида звукови полета, които трябва да имате в предвид – свободно и дифузно. В
свободно звуково поле (далеч от врати и отразяващи повърхности), звукът идва от едно
главно направление. В дифузно поле, като отразителна стая, звукът идва по случаен пъ
от всички ъгли. За всяка от ситуациите се използват специфични микрофони за
осигуряване на точно замерване. За измервания в свободно звуково поле се използват
свободно-полеви измервателни микрофони, като съответно за дифузни полета –
микрофон със случаен честотен отговор. Въпреки всичко вие трябва винаги да спазвате
съответните стандарти, например: IEC стандартите специфицира използването на
шумомери за свободни полета, докато Американските ANSI стандарти – за дифузни.
Вашият тип 2240 е снабден със свободно-полеви микрофон. Ако все пак искате да
измервате във дифузно поле е възможно да монтирате на вашия микрофон доставения
конектор тип DZ9566 (Фиг.5.7).

Фиг. 5.7
DZ9566 конектор

При измервания при свободни или почти свободни полета, просто насочете вашия
шумомер към шумовия източник. Ако сте поставили дифузния конектор и искате да
измервате в свободно поле, трябва да ориентирате инструмента на 70 – 80’ към
източника на шум.

Къде да поставите уреда
Обикновено законодателството предписва къде да се извършват измервания – при
оплакването или на границата на собственост. Трябва да се отчете и фактора, че
звуковите нива варират при различни височини от земята. Трябва да се взимат в
предвид и разстоянията от фасадите и различни прегради.
Това означава да се правят измервания:
•

Далеч от отразителни повърхности (като фасади)

•

С микрофон на 1.2-1.5m над земя

•

Под вятър

•

В сухи условия със скорост на вятъра по-малка от 5 m/s

Отразителни обекти
Когато звуковите вълни се сблъскват с повърхност, част от тяхната акустична енергия се
отразява и част се поглъща. При случаи на сгради, повечето от енергията се отразява,
което прави измереното звуково ниво по-голямо. Нормите обикновено предписват да се
изключи ефекта на отражение от общите резултати (свободно-полеви условия). Поради
това при външни и вътрешни измервания, трябва да поддържате разстояние от 3m или
повече от отразителни повърхности (като стени и големи обекти). Дръжте шумомера в
естествена позиция, на 1.2 to 1.5m над земното ниво (тъй като и земята отразява).

Специални препоръки при измерване шум на раб. място
Ако ще измервате шум на работни места, може би няма да е лесно да сте далеч от
отразителни повърхности (а и не бихте искали, тъй като целта ви е да измерите реалната
шумова експозиция на работно място). Общите препоръки са (според ISO 9612):
•

Поставете микрофона там където обикновено е главата на работника

•

Ако измерването не може да се извърши без присъствието на работника, поставете
микрофона близо до ухото му (на около 10 cm). Направете това за ухото, което
получава най-големите дози шум

Вятър, температура и влажност
Тип 2240 работи в толеранси според стандартите – в широк диапазон на промяна
температурата и относителната влажност. Рядко бихте имали проблеми да останете в
тези граници. Ако няма специфични препоръки според местните стандарти и норми за
измервания навън, спазвайте следните напътствия:
• Измервайте в относително спокойна обстановка – с вятър до 5 m/s
• Винаги измервайте в условия на “под-вятър”, особено ако сте на значително разстояние
от източника на шум (50 m или повече)
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Сервиз и ремонт
Типът 2240 е проектиран и конструиран за дълги години надеждна работа. Въпреки това,
ако се появи дефект, който се отразява на правилното функциониране на уреда, махнете
батериите за предотвратяване на по-дълбока повреда.
За ремонт, моля обърнете се към представителя на Bruel & Kjaer за България (СПЕКТРИ,
тел. (02) 9630464).

Грижа, почистване и съхранение
Тип 2240 е деликатен инструмент. При боравене, съхранение и почистване, моля
спазвайте следните съвети (с цел и поддържане на валидна гаранция):

Боравене с инструмента
•

Не се опитвайте да махате микрофоната решетка, тъй като така лесно може да нараните
микрофоната мембрана (повреда на микрофона не се счита за гаранционно оплакване)

•

Не се опитвайте да отваряте инструмента. Вътре няма потребителско ремонтируеми
части.

•

Не позволявайте да се намокри инструмента

•

Никога не смесвайте различни типове батерии

•

Никога не смесвайте нови със стари батерии

•

Не позволявайте напълно разредени батерии да останат вътре в инструмента

•

Пазете инструмента от удар. Не го изпускайте. Транспортирайте го с неговата чантичка

Съхранение на инструмента
•

Дръжте шумомера на сухо място, за предпочитане в неговата чантичка

•

За дълготрайно съхранение, извадете батериите

•

Не надхвърляйте температурните граници за съхранение -25 до +60° C (-13 до +140° F)

Почистване на инструмента
Ако корпуса на инструмента се замърси го почистете с много леко навлажнена кърпа. Не
използвайте абразивни почистващи средства или разтворители. Не позволявайте влага да
проникне в микрофона, конекторите или корпуса.

