
SOUNDCAM –  
ensimmäinen akustinen  
kamera, joka on  
houkutteleva myös  
hinnaltaan. 

”Makes sound visible.”
 
Laite on uskomattoman helppokäyttöinen  
– älypuhelimen tyyppinen käyttölogiikka.

SOUNDCAM näyttää visuaalisesti äänilähteet  
näytöllään reaaliaikaisesti.

SOUNDCAM koostuu 64 mikrofonista, optisesta kamerasta, 
integroidusta datan keräys- ja analysointilaitteistosta sekä 
näyttö- ja ohjausyksiköstä kosketusnäytöllä ja painonapeista.

KYSY
HINTAA!

040 721 9840 
tai mip.fi



Täysikokoinen näyttö  ”The most important things in BIG!”
Voit vaihtaa näyttömoodeja ja nähdä akustisen kuva tai sonogrammin koko 
näytön suuruisena. 

Triggeritoiminto “Are you triggering yet?”
Määrittele triggaustaso tai triggausspektri automaattisen mittauksen käynnis-
tämiseksi. Voit jättää SoundCamin odottamaan mittauskohteessa satunnaisesti 
tapahtuvaa ilmiötä.

Nyt saatavilla päivitetty 
ohjelmaversio



Hidastustoiminto videotallenteesta  ”Never miss a detail.”
Toista mittaus 1/2 tai 1/4 nopeudella – SoundCam tallentaa 100 akustista kuvaa 
sekunnissa.

Nyt saatavilla päivitetty 
ohjelmaversio

Muut parannukset:

• Kielivalikko – suomen kieli tulossa 04/2020
• Tallennuskestojen lisäykset Windows-ohjelman avulla 120 s ja 180 s
• Näyttöteemojen valikko (kirkas ja tumma moodi)
• Pikavalinta-painikeella (”Select all”) kaikkien 
 mittaustiedostojen siirto USB-tikulle
• Ruutukaappaus voidaan ottaa laitepainikkeella
• Tärkeät parametrit näkyvät käyttöliittymässä ja tallennetuilla videoilla
• Suora pääsy tukikontakti-tiedostoihin i-painikkeella



Jouni Lukkari
MIP Electronics Oy 
Ota yhteyttä: 040 721 9840

Toimitukseen sisältyy: 
• Soundcam sisältäen Li-ion akku, 7” kosketusnäyttö, USB- ja Ethernetliitäntä,  
  kuulokeliitin ja virtalähde. Laitteen mitat: 34 x 34 x 10 cm; paino 3 kg. 

• Kuljetuslaukku muotoon leikatuilla foamilla + kolmijalka + kuulokkeet.         
  Laukun ulkomitat: 58 x 48 x 27 cm, paino varusteineen 9,6 kg.

Fyysiset ominaisuudet

Mitat 34 x 34 x  9,5 cm

Paino Noin 3 kg
Suojausluokitus IP 54
Lämpötila-alue  -40 C ….+ 60 C

Näyttö
Näytön koko 7 tuumaa
Näytön tarkkuus 800 x 460
Näytön tyyppi Kapasitiivinen kosketusnäyttö

Liitännät Liitännät USB, LAN, 3,5 mm kuulokeplugi

Sensorit

Mikrofonit 64 x MEMS, digital
Mikrofonien taajuusalue 10 Hz …. 24 kHz
Äänenpaine max 120 dB
Näytteenotto 48 kHz
Resoluutio 24 bit

Kamera
Tyyppi digitaalinen
Resoluutio 320 x 240 (50 fps) tai 640 x 480 (16 fps)
Valaistus 4 x LED

Virtasyöttö
Virtalähde Latauslaite
Akku Li-Ion ladattava akku
Akun kesto 2,5 tuntia

Mittauksen ominaisuudet

Näytöt akustinen, optinen, sonogrammi, spektri
Markkeri Markkereiden merkkaus livenä
Tallennuksen pituus 10 s/30 s/60 s/, bufferi tai manuaali 

(PC-ohjelmiston avulla myös 120 s ja 180 s)
Äänen kuuntelu Kuvan keskeltä kuulokkeilla
Toimintaperiaate Beamforming
Analysoinnin ideaali taajuusalue 800 Hz … 

Intuitiivinen käytettävyys

Etäisyysasetus liukukytkin, kosketus
Taajuusfiltteri ala- ja yläraja, liukukytkin, kosketus
Dynääminen filtteri liukukytkin, kosketus
Skaalausmoodit off, auto ja smart

Tulosten tallennus
Video mp4
Ääni wav
Kuva jpg

KYSY 

HINTAA! SOUNDCAM - tekniset tiedot
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