
SPARK™

Larson Davis SPARK™ MELUANNOSMITTARIT

• Ergonominen muotoilu ja kompakti koko
• Tukeva, kännykkämäinen kotelo
• Uskomaton yli 100 tunnin paristojen kestoikä 
• Nopea infrapuna-tiedonsiirto asetusten tekoon ja tiedostojen  
 lataukseen Blaze-ohjelmiston avulla (ei 704-mallissa)
• Näppäimistön lukitus estää käyttäjän manipuloinnin
• Blaze-ohjelmisto luo raportit automaattisesti, neljä valmista  
 raporttipohjaa
• Tietojen siirto Exceliin mahdollista
• Massiivinen muisti mahdolistaa yli viikon mittaukset 3-vuo- 
 rossa

Spark™ meluannosmittarit tekevät työpaikan työhygieniamittaukset  
helpommin ja tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin. 
Yhdistämällä edistykselliset  mittausominaisuudet ja mittareiden 
ergonomisen muotoilun, syntyy toimiva kokonaisuus, joka on kaikkien 
meluannosmittauksista vastaavien asiantuntijoiden suosissa.

Mittarin kuori on kestävä, mutta kevyt, samankaltainen kuin 
matkapuhelimessa. Kuori on suunniteltu ja luokiteltu kestäväksi 
ja turvalliseksi, joka on käytettävissä myös räjähdysvaarallisiksi 
luokitelluissa tiloissa. 706:n leveä, graafi nen LCD näyttö näkyy 
taustavalonsa ansiosta myös pimeässä. Asetusten teko on helppoa ja 
nopeaa; onnistuu myös ilman käyttöohjetta.

Näytölle saa samanaikaisesti näkyviin useita arvoja esim. erilaiset 
annoslaskelmat sekä huippuarvot. Tulokset tallentuvat mittalaitteen 
muistiin myös myöhempää käyttöä varten. 706 mukauttaa tulokset 
eri mittausstandardien mukaisiksi. Laitteen mukana tulevalla Blaze-
ohjelmalla ™ voidaan siirtää uusia mittausstandardeja ja hakea laitteen 
muistiin tallennettuja mittausarvoja. Ohjelman ja mittarin välinen 
tiedonsiirto toimii langattomasti nopean IR-portin välityksellä. Blaze-
ohjelmalla saadaan helposti ymmärrettävät raportit ja värikaaviot, jotka 
ovat tehty kuunnellen asiakkaiden parannusideoita. 

Kaikissa Spark-sarjan mittareissa on uskomattoman pitkä 
paristonkesto. Kaksi AA alkaliparistoa kestää yli 100 tuntia jatkuvaa 
käyttöä, säästäen rahaa ja lisäten tuottoisia mittaustunteja. !2CU 
tiedonsiirtomenetelmällä mittarissa oleva data voidaan helposti siirtää 
mittarista toiseen (toiminto toimii vain seuraavissa malleissa 703+, 706, 
706RC, 705+). 

Nämä edistykselliset ominaisuudet nivottuna yhteen kohtuullisen 
hinnan kanssa tekee Spark-sarjasta erittäin arvokkaan työvälineen alan 
ammattilaisille. 
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SPARK™

TEKNISET TIEDOT

Toiminta-alue 40 ... 143 dB (RMS); 80 ... 146 dB (peak.)

Standardit
ANSI S1.4-1983, ANSI S1.25-1991, IEC 60651-1993, 
IEC 60804-1993, IEC 61252-1993

Taajuuspainotus A, C, painottamaton (peak)
Aikapainotus Hidas, nopea ja peak
Mikrofoni 3/8” elektreetti
Muisti 1MB, 4MB (vain 706RC-mallissa), katoamaton
Virtalähde 2 x AA alkaliparistoa, 100 tunnin toiminta-aika 
Kello/Kalenteri Kuukausi, päivä, vuosi, hh:mm:ss, 98 tapahtumaa

Mitat ja massa
140 mm x 64 mm x 32 mm, 238 g

MALLISTO

Malli Lyhyt kuvaus Pääominaisuudet

703 Loggaava annosmittari

Perheen edullisin dokumentoiva
annosmittari - lataa perus ja yhteen-
vetoraportit PC:lle , kontrollointi PC:llä 
Blaze™ ohjelmalla

703+
Loggaava annosmittari RC-
kauko-ohjauksella

Lähes kaikki ominaisuudet ilman 
omaa näyttöä. Ohjelmointi ja mit-
tausten luku joko 706RC:n tai Blaze™ 
ohjelman välityksellä

704
Itsenäinen annosmittari Samat ominaisuudet kuin LD 706, 

mutta ei ulkopuolista kommunikointia

706
Loggaava annosmittari kaikilla 
ominaisuuksilla

Kaikki näyttö- ja ohjelmointiominai-
suudet mitä perhe tarjoaa

706RC
Loggaava annosmittari kaikilla 
ominaisuuksilla
(Perheen kapteeni)

Kuten 706, pystyy lisäksi ohjelmoi-
maan ja lukemaan 703+ ja 706 
malleja

 sivu 2


