
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänitasomittari luokka1 NL-63  
Äänitasomittari luokka1 NL-53  
Äänitasomittari luokka2 NL-43  

ALUSTAVA 

Löytöretki melun 
mittaamiseen  

Äänitasomittari  
(luokka 2) 

Äänitasomittari  
(luokka 1) 

Äänitasomittari (luokka 1)  

(                         ) pientaajuisten melujen 
mittaustoiminnolla 

“Liitä” on uusien RION 
äänitasomittareitten avainsana 

Edistyneet LAN-päätelaitteilla varustetut laitteet tarjoavat 
erilaisia parannettuja toimintoja yhteyden muodostamiseksi 
muihin viestintälaitteisiin ja melunmittaustehtävien 
tehokkuuden maksimoimiseksi.  
Käyttöliittymä on suunniteltu intuitiiviseksi ja helposti 
ymmärrettäväksi käyttäjäystävällisyyden takaamiseksi. 

 

Värillinen LCD kosketusnäyttö 

Äänitasomittari  
(luokka 2) 

Äänitasomittari  
(luokka 1) 

käyttönäppäintä 
Fyysiset toimintanäppäimet luotettavan 
mittauksen suorittamiseen. 
 

Intuitiivinen käyttö ilman tarvetta turvautua käyttöoppaaseen 

Mittausnäyttö 
(hetkellinen äänitaso, 2 kanavaa) 

Mittausarvonäyttö 
(lasketut arvot) 

Mittausnäyttö 
(tasojen aikahistoriakuvaaja) 

MENU-asetusvalikkonäyttö  

Uusi ominaisuus 

Yhtäaikainen mittaus 
jopa neljällä 
virtuaalisella kanavalla  

Aseta eri taajuuspainotus- ja 
aikapainotusasetukset 
kullekin kanavalle hetkellisen 
äänitason ja laskettujen 
arvojen tallentamiseksi. 
Mittausaikaa säästyy 
merkittävästi, kun arvojen 
saamiseen tarvitaan vain yksi 
ainut äänitasomittari.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äänitasomittari  
(luokka 1) 

pientaajuisten melujen 
mittaustoiminnolla 

SD korttipaikka 

Pohjanäkymä 

LAN yhteysliitin 
Oikean kyljen  näkymä 

USB Type-C liitin

       

Monipuoliset liitännät      

Yhteensopiva mobiililaitteiden USB-latureiden 
kanssa. Mahdollistaa mittausdatan siirron tai 
asetusten muuttamisen tiedonsiirtokomentoja 
käyttäen  

Mittariin liitetty SD-
muistikortti on luettavissa 
tietokoneella massamuistin 
tavoin.  

Äänitasomittari voidaan liittää verkkoon, mikä sallii mittausdatan katselun, 
mittalaitteen säätämisen ja jopa reaaliaikaisen äänen kuuntelun tietokoneelta 
tai älypuhelimelta 

Asetusnäyttö 
Mittausnäyttö 

Täyttää kansainväliset standardit 

Kykenee monipuolisiin melumittauksiin 
Uudet parannellut toiminnot auttavat suorittamaan 
tehtäväsi kattavasti, vähemmällä vaivalla. 

Reititys ja 

jatkolähetys 

Saavutettavissa mistä 

päin tahansa maailmaa 

Uusi ominaisuus 

Veden kestävyys Katso ja hallinnoi laitteen 
kalibrointihistoriaa ja SD-
kortti tallennuksia 

Jäljität helposti mittarin 
herkkyysmuutokset ja 
luotettavat mittausdatat.  

IP54 vedenkestävyys  
(pois lukien mikrofoni) 

Auttaa vähentämään 
vaurioitumisriskiä äkillisissä 
sadekuuroissa jne.  

Jokasään tuulisuojaan tai 
sadesuojattuun tuulisuojaan liittäminen 
lisää koko laitteen vedenkestävyyttä, 
mikä mahdollistaa mikrofonin 
täyttämään IPX3 vaatimukset.  

Lisäoptioilla laajennettua toiminnallisuutta 
______ Taajuusanalyysi-toiminto saatavissa optiona 

 *Vaatii NX-43EX asentamisen NL43/NL-53:een 

Valinnaiset lisäohjelmaoptiot 
Ohjelmaoptiot lisäävät seuraavia toimintoja  

Laajennettujen 
toimintojen ohjelma  

Laajennettujen toimintojen ohjelma  

Automaattisen tallennuksen toiminto 
Tämä toiminto sallii samanaikaisen, automaattisen ja jatkuvan mittauksen Lp-moodissa 
(hetkellinen SPL-äänitaso) ja Leq-moodissa (lasketut arvot, kuten samanarvoinen jatkuva 
äänitaso, äänitasojen %-jakauma, maksimiäänitaso). Data tallentuu SD-muistikortille CSV-
muodossa. Dataa voi käsitellä ympäristömeludatan hallintaohjelmistolla AS-60 ja sieltä 
ladata ja ottaa katsottavaksi taulukkolaskentaan tai muulle ohjelmatuotteelle. 
 

 

Yhteensopivat mallit 

*HUOM!: Kun NX-43EX on asennettu, sitä ei voi poistaa 
Lp tallennusjakso  

Uutuuslisäys!  (Esiasennettuna)  

Asenna 

NX-43EX sallii käyttäjän lisätä ohjelmat  
NX-43WR, NX-43RT ja NX-43FT 

Aaltomuodon tallennus  

FFT-analyysi 

Oktaavi- ja 1/3-oktaavikaista-analyysi 

Tulossa pian 

Tulossa pian 

Tulossa pian 

Yhteensopivat mallit 

Yhteensopivat mallit 

Yhteensopivat mallit 

Yhteensopivat mallit 

Reaaliaikainen oktaavi- 
ja 1/3-oktaavikaista-
analyysiohjelma 

Reaaliaikainen oktaavi- 
ja 1/3-oktaavikaista-
analyysiohjelma 

FFT-analyysiohjelma Ohjelmaoptiot Aaltomuodon tallennusohjelma 

Tasoliipaisu 

Ajastus 

Heräteliipaisu 

Kolme 
liipaisutoimintoa 
Mittaus alkaa, kun liipaisu 
havaitaan 
 

 

Kolme 
merkkaustyyliä 
Käyttäjä voi korostaa 
jaksoa jatkotutkimista 
varten tai esimerkin vuoksi 

 

LAN toiminto 
Sallii äänitasomittarin kaukokäytön tai 
mittaustilanteen etähallinnan 
 

 

Tällä toiminnolla käyttäjä voi tallentaa ääntä muodostaessaan äänitasoja. 
Tallennusdataa voi kuunnella tietokoneelta tai käyttää taajuusanalysointiin 
(pakkaamaton WAVE-aaltomuototiedosto). Dataa voi käsitellä 
aaltomuodon analysointiohjelmalla, kuten AS-70, jolla voi muodostaa 
kuvaajia, äänitasolaskelmia, taajuusanalysointeja, tiedostotallenteita ja 
toistaa ääntä. 

 
Uutuuslisäys!  

Vain NL-63:lle 

 *Vaatii NX-43EX asentamisen NL43/NL-53:een 

 *Vaatii NX-43EX asentamisen NL43/NL-53:een 

Näytteenoton taajuus 
(24 tai 16 bittinen) 

Edustaja Suomessa: 

MIP Electronics Oy 
Palokorvenkatu 2, 04250 Kerava 
Puh: 050 571 2344 
sales@mip.fi  
Y-tunnus: 1627111-2 
https://www.mip.fi  
 
 

 
 

 *Windows on Microsoft Corporation:n tavaramerkki *Eritelmien sisällöt voivat muuttua ilman varoitusta 

SD-muistikortti 

Seuraavat uutuusominaisuudet on lisätty aikaisempiin malleihin verrattuna 

mailto:sales@mip.fi
https://www.mip.fi/

