3M™ Gama Economică
Detector de zgomot
Detector de zgomot 3M™ SD-200 cu opţiune de cuplare
la Sistemul de avertizare Optime™
Selectaţi uşor protecţia auditivă adecvată
Detectorul de zgomot SD-200 este un dispozitiv compact, cu greutate

corespunzătoare Sistemului de avertizare Optime™, făcând uşoară

uşoară, conceput să măsoare cu acurateţe nivelele de zgomot de la locul

selectarea nivelului adecvat de protecţie auditivă.

de muncă. LED-urile, de culoare verde, galben şi roşu, afişează culoarea

Caracteristici şi avantaje:
++ O funcţie integrată calculează nivelul mediu al

LED-urile luminoase corespund Sistemului
de avertizare Optime

presiunii sunetului şi permite o evaluare cu mai mare
acurateţe a nivelelor intermitente de sunet
++ Interfaţă ușor de utilizat
++ Acumulator reîncărcabil, pe bază de polimer-litiu,
ce ajută la reducerea costului, în comparaţie cu
utilizarea de acumulatori ce necesită înlocuire
++ Nivelul mediu al presiunii sunetului permite o
identificare a zonelor în care nivelele de zgomot sunt
variabile

Afişaj uşor de citit:
++ Nivelul presiunii sunetului (SPL), Valoarea medie

(LEQ/LAVG), Sistem de avertizare Optime™ (cu
imagine corespunzătoare protecţiei auditive),
Valoare maximă (MAX), Valoare minimă (MIN),
Timp de funcţionare, Suprasolicitare (OL), şi Sub
interval (UR)
++ De la 45 la 130dB (Interval Dinamic)
++ A sau C

Operare uşoară cu cinci butoane

Indicator de zgomot 3M™ NI-100
Indicatorul de zgomot 3M™ avertizează utilizatorii de potenţialele nivele

şi design-ul cu greutate uşoară îl fac ideal pentru angajaţii din cadrul

periculoase de zgomot, ajutând la identificarea zonelor în care protecţia

industriei.

auditivă este necesară. Utilizatorii ataşează indicatorul de zgomot de
cămaşă sau haină, LED-ul acestuia afişează când nivelele de zgomot
depăşesc valoarea limită. Dimensiunea redusă a indicatorului de zgomot
Caracteristici şi avantaje:
++ Se poate prinde de haina utilizatorului sau poate fi

purtat pe o curea
++ Design durabil, greutate uşoară şi dimensiune redusă
++ Uşor de utilizat, cu un singur buton pentru pornire/
oprire
++ Acumulator reîncărcabil, cu capacitate de funcţionare
de până la 200 de ore între încărcări
++ Avertizează utilizatorii cu privire la nivelele de zgomot
cu risc ridicat
++ Ajută la identificarea zonelor în care ar putea fi
necesară protecţia auditivă
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LED luminos de culoare verde:
++ Nivelele de zgomot sunt sub 85dB(A) - protecţia
auditivă ar putea să nu fie necesară.

LED luminos de culoare roşu:
++ Nivelele de zgomot sunt peste 85dB(A) - protecţia
auditivă este obligatorie

3M™ Detector
de zgomot
NOU!

Detector de zgomot 3M™ SE-400
Detectorul de zgomot Seria SE-400 este conceput să măsoare cu

durata de funcţionare, și vă ajută să evaluaţi, cu un nivel mai mare de

acurateţe nivelele de sunet in medii extrem de variabile. Acest instrument

acurateţe, nivelele de zgomot la locul de muncă.

avansat calculează nivelul mediu al presiunii sunetului (LEQ/LAVG) pe

Caracteristici şi avantaje:
++ Disponibile în două modele cu Clasa 1 de precizie

sau Clasa 2, pentru întrebuinţare generală
++ Conform standarde IEC şi ANSI
++ Măsurători medii integrate
++ Toate modelele sunt furnizate gata de utilizare, fără a
fi necesare alte setări suplimentare
++ Utilizaţi software-ul de gestiune a măsurătorilor DMS
3M™ pentru analizarea, gestionarea şi măsurarea
datelor

Software pentru gestiunea măsurătorilor – un
sistem care înglobează aplicaţiile de mai jos:
++ Dozimetru de zgomot
++ Sunetul raportat la o octavă
++ Analiză/Cercetare
++ Monitorizarea confortului termal
++ Dispozitiv integrat de măsurare a nivelului de zgomot
++ Cercetarea zgomotului
++ Dispozitiv de monitorizare a tensiunii termice
++ Evaluarea calităţii aerului din interior

++ Limbi disponibile pentru afişaj: engleză, spaniolă,
germană, franceză, italiană, portugheză

++ Afişaj: SPL, LMAX, LMIN, Valoare de vârf, Lavg/ Leq,
Timp consumat

Noul software DMS:
Procesul de gestionare a datelor a devenit uşor
Pentru dispozitive de monitorizare a mediului, nivelului termic şi al sunetului,
şi pentru dozimetrie.

Noul software pentru gestionarea măsurătorilor 3M™ (DMS) facilitează exportul, raportarea şi
distribuirea datelor acumulate de către dispozitivele de măsurare a zgomotului din Seria SE-400
şi alte instrumente 3M™ Quest. Software-ul vă ajută atât la îmbunătăţirea eficienţei, cât şi la
raportarea datelor legate de mediu.
++ Extrageţi, descărcaţi, distribuiţi şi salvaţi datele stocate
++ Generaţi grafice şi rapoarte
++ Exportaţi şi distribuiţi datele înregistrate
++ Efectuaţi calcule avansate
++ Programaţi, extrageţi şi vizualizaţi în timp real datele de la distanţă, prin modem
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3M™ Conservarea
Auzului
Dispozitive de măsurare a nivelului de zgomot
3M™ SoundPro™ SE/DL
Dispozitivele 3M™ SoundPro™ Seria SE/DL reprezintă o modalitate

frecvenţelor, în timp real, şi capacitate de stocare a datelor ce

avansată de monitorizare a nivelului de zgomot şi de stocare a

facilitează evaluarea şi procesarea ulterioară a nivelelor de zgomot de la

datelor. Disponibil în Clasa 1 şi 2, aceste instrumente oferă o analiză a

locul de muncă.

Caracteristici şi avantaje:
++ Sunt în conformitate cu prevederile standardelor

ANSI şi IEC
++ Disponibile în Clasa 1 de precizie sau Clasa 2 pentru
întrebuinţare generală
++ Măsurători simultane pentru categoriile A şi C
++ Clasificare a frecvenţelor A, C, Z şi F (Flat)
++ Răspuns rapid, încet şi IEC, cu privire la durata
impulsului
++ Intervale - limită selectabile 10 dB – 140 dB
++ Descărcările opţionale către software-ul de gestiune
a măsurătorilor DMS 3M™ implică analizarea,
gestionarea şi măsurarea datelor
++ Afişaj în limbile: engleză, franceză, spaniolă,
germană, italiană şi portugheză

++ Afişează valorile: SPL, Doză, Lavg sau Leq, TWA,

Disponibile cu Clasa 1 de precizie sau Clasa 2
pentru întrebuinţare generală

Afişaj SPL
Ecran cvasianalogic şi
numeric

Octavă 1/1
Ecran cu reprezentare
grafică tip coloane,
pentru măsurători

Max, Min, Vârf, Expunere, Durata de funcţionare şi
multe altele

++ Afişajul cu ecran extins permite analiza frecvenţelor
în timp real

++ Afişaj cu fundal luminos, uşor de citit

Octavă 1/3
Ecran cu reprezentare
grafică tip coloane,
pentru măsurători

++ Ghidare prin meniu, 4 taste

Sistem SoundPro SP-OMS
de măsurare a sunetelor din mediul exterior
Sistemul SoundPro, de măsurare a sunetelor din mediul exterior, ajută la protejarea
instrumentului împotriva expunerii la condiţii de vânt, ploaie, zăpadă, agenţi chimici, particule,
animale, vandalism şi risc de furt. Are o durată de viață extinsă datorită acumulatorului care
permite monitorizarea continuă timp de o săptămână (două săptămâni, cu acumulatorul
secundar opțional).
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Alte opţiuni:
• Analiză în timp real a unui interval complet de
octavă (1/1)
• Analiză în timp real a unei treimi dintr-un interval
complet de octavă (1/3)
• Opţiune de curbe acustice spectrale
• Opţiune de ințelegere ușoară a convorbirilor
• Configuraţii ale kit-ului de calibrare audiometrică
• Încorporare de date GPS
• Microfoane opţionale în 1/4", 1/2" & 1"
• Timp de persistență a sunetului după încetarea
acestuia (reverberație) (RT-60)

Dozimetre portabile 3M™ Edge
Acum există o nouă şi inovativă gamă de dozimetre personale de zgomot.

Acest dozimetru inovativ cântăreşte 85 gr şi prezintă un suport

Dispozitivul Edge oferă o tehnologie avansată, încorporată într-o carcasă

de ataşare pe umăr, fără cablu pentru a nu interfera cu activitatea

compactă, fără cabluri, pentru o modalitate mai uşoară şi ergonomică de

desfășurată. Reprezintă un proces ușor și rapid de monitorizare a

monitorizare a nivelelor de zgomot.

zgomotului și descărcare a datelor.

Caracteristici şi avantaje:
++ Design ergonomic, fără cablu, pentru a nu reprezenta

un obstacol în activitatea desfășurată
++ Suport pentru montarea pe umăr
++ Carcasa compactă oferă un nivel superior de confort,
un design durabil, greutate uşoară şi dimensiune
redusă
++ Acumulatorul din litiu, reîncărcabil, oferă dispozitivului
Edge o durata lungă de viaţă
++ Descărcările opţionale către software-ul DMS 3M™
oferă posibilitatea de analiză, gestionare şi măsurare
a datelor
++ Afişează valorile: SPL, Doză, Lavg sau Leq, TWA,
Max, Min, Vârf, Expunere, Durata de funcţionare etc.
++ Modelul Edge eg5 prezintă 3 dozimetre independente
care oferă măsurători simultane categoria C şi A.

Două modele accesibile:
++ Modelul Edge eg5 prezintă 3 dozimetre
independente şi capacitate de stocare a datelor.
Se diferenţiază ca un dozimetru sigur, din punct
de vedere intrinsec, care oferă măsurători de
categorie C şi A, în mod simultan.
++ Modelul avansat Edge eg4 beneficiază de două
dozimetre şi istoric al datelor înregistrate/timpului
de înregistrare.

++ Afişează valorile: SPL, Doză, Lavg sau Leq, TWA,

Max, Min, Vârf, Expunere, Durata de funcţionare etc.

++ Staţiile de conectare, cu 1 sau 5 nişe, oferă

reîncărcare rapidă şi uşoară şi descărcare a datelor
într-un calculator
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