ПРОСПЕКТ-РЕЗЮМЕ ЗА ПРОДУКТ ТИП 3639
--НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК--

МОНИТОРИНГОВА СТАЦИОНАРНА СТАНЦИЯ ЗА ШУМ - ТИП 3639-А

Основни технически характеристики (тип 3639-А):
Подходяща за непрекъсната външна работа, при
различни метеорологични условия
Изградена на модулен принцип (хардуерно и
софтуерно)
Микрофон и локация на станцията според
нормативните изисквания (на 4 m)
Позволява запаметяването на шумовите стойности
(LAeq) през определени дефинирани от потребителя
интервали
Възможност за разтоварване и пренос на
измерваните данни (към шумовия сървър) –
дистанционни, като също така те трябва да е
възможно да се записват и на локална карта памет (за
данни поне от 3 месечни измервания)
Автоматично получаване на GPS параметри за
избраната локация (опция)
Продължително измерване (мониторинг) на шума в
интервали от ½ секунда
Динамичен обхват от поне 110 dB
Измервания: Leq, Lpeak, Lim, Linst, Lmax, Lmin, Lzsn,
Lnight, по честотни криви A, C или L (Z);
Честотен анализ: 1/1 и 1/3-октавен;
Степен на защита IP66
Възможност за автономна работа от поне 72 часа;
Възможност за запис на аудио сигнала (заедно със
записа на измерените шумови стойности – опция)
Автоматична проверка на измервателната верига,
автоматично калибриране (технология CIC)
Възможност и за полеви настройки и опериране
Дистанционен компютърен контрол – посредством
LAN връзка и/или GSM модем (опция)
Съвместим със стандарти: IEC60651, IEC60804,
EN/IEC 61260, EN/IEC 61672-1 (2002) клас 1 октавни
филтри
Съвместимост с метеорологична станция – скорост
и посока на вятъра, температура, влажност, атм.
Налягане (опционни датчици)
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Фотографски снимки на продукта
№

Реална снимка
/Инсталация на подобна система –
доставена и инсталирана за Община
Пловдив/

Реална снимка от оригиналните
продуктови данни на производителя,
Bruel & Kjaer - Дания

1

Повече данни и автентична информация:
Вж. официалния сайт на производителя, Bruel & Kjaer – Дания:
http://www.bksv.com
-- ПОЛЕТО “SEARCH” -> 3639 --

Приложен към настоящия проспект оригинална продуктова информация
за продукт тип 3639
от завода- производител Bruel & Kjaer – Дания
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