
MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO MĚŘENÍ HLUKU



PŘEHLED

MĚŘENÍ
& KALKULACE  

LAeq Ekvivalentní hladina hluku – hodnota akustického
tlaku vážená filtrem A, průměrovaná v čase během
dané časové periody.

Leq, 1h Lze definovat různé časové periody.

L10 Statistická hodnota, představuje hodnotu hladiny
hluku, která byla v 10 % měřené doby překročena.

    

L90 Statistická hodnota, představuje hodnotu hladiny
hluku, která byla v 90 % měřené doby překročena.

  

LAE Hodnota hlukové expozice v definovaném časovém
intervalu.

Ldn Hlukový ukazatel (expozice), kombinuje hodnoty den-noc.

Lden Hlukový ukazatel (expozice) vypočítaná z průměrovaných
hodnot den-večer-noc (v České republice uváděný
jako Ldvn).

Lday Průměrná hodnota akustického tlaku dB(A) během
denní doby (6 – 18 hodin), v České republice uváděná
jako Ld.

Levening Průměrná hodnota akustického tlaku dB(A) během
večerní doby (18 – 22 hodin), v České republice
uváděná jako Lv.

 

Lnight Průměrná hodnota akustického tlaku dB(A) během
noční doby (22 – 6 hodin), v České republice
uváděná jako Ln.

Noise Guard je unikátní řešení pro monitorování hluku.
Základem systému je zvukoměr 2250 výrobce Brüel & Kjaer poskytující kontinuální periodická měření
základních hlukových parametrů a výpočet environmentálních hlukových hodnot.

Noise Guard, s využitím nejlepšího měřicího zařízení ve své třídě od Brüel 
& Kjær, nabízí jistotu, že vše bezchybně funguje a poskytuje nejjednodušší 
a nákladově nejefektivnější monitorovací řešení, které ocení instituce, 
konzultanti a řada dalších organizací řešící hluková monitorování.

Systém Noise Guard obsahuje venkovní mikrofon a lze jej použít jako 
samostatný systém nebo jako součást širšího řešení pro monitorování 
životního prostředí. V tomto případě Noise Guard může kombinovat data 
o hluku získaná ze zvukoměru a meteorologické stanice s daty z externích 
snímacích jednotek, jako jsou snímače kvality ovzduší, snímače vibrací 
atd. Noise Guard je flexibilní a nákladově velice efektivní řešení pro moni-
torování hlukových trendů, dodržování limitů, zvyšování povědomí 
veřejnosti o hlukových problémech a kalibrace hlukových map.

Monitorování hluku ověřuje dodržování limitů hluku a je důležitou 
součástí nástrojů pro správu a plánování, které stále více používají různé 
veřejné i soukromé organizace.

Zvukoměr měří akustický tlak v decibelech (dB): 0 dB je prahová hodnota lidského sluchu, 55 - 60 dB 
je úroveň běžné konverzace a 120 - 140 dB je prahová hodnota bolesti. Stupnice dB je logaritmická: 
zvýšení o 3 dB má za následek dvojnásobné zvýšení akustického tlaku. Lidské vnímání zvuku je však 
složitý a nelineární proces. Vnímaná hlasitost se zdvojnásobí, když se zvýší akustický tlak o 10 dB.



SLUŽBY

ZOBRAZENÍ DAT
 

 

Noise Guard je řešení pro monitorování hluku skládající se z jednoho nebo více terminálů a serveru, na 
který se data z terminálů odesílají a kde je lze prohlížet.

K dispozici jsou dvě varianty provozu serveru pro Noise Guard:
Vlastní, provozovaný zákazníkem
Nainstalujeme Noise Guard na server poskytnutý zákazníkem. Zákazník je zodpovědný za splnění 
technických požadavků pro Noise Guard a zodpovídá za provoz serveru.
Provozovaný jako služba
Provoz a správu Noise Guard na serveru (fyzický,
v cloudu) zajišťuje SVMTech s.r.o. jako dodavatel.
Zákazník má přístup ke všem datům a nastavení.

1.

2.

Sběr všech dat. Kalkulace denních hodnot. 
Skládá se z denního pohledu s hodinovými 
průměrnými hodnotami LAeq a z hodinového 
pohledu s možností výběru minutových 
intervalů a souvisejících zvukových nahrávek, 
které lze okamžitě přehrát.

ZOBRAZENÍ MAPY
Základní parametry každého terminálu jsou 
zobrazeny na mapě. Toto zobrazení lze 
zpřístupnit také jako veřejné zobrazení pomocí 
webové adresy.

ZOBRAZENÍ TERMINÁLU
Terminálové zobrazení obsahuje stavové 
parametry s hodnotami hlukových hladin v 
reálném čase a historii hlukových hodnot 
přijatých z každého terminálu v systému.



PROVOZ

Noise Guard v akci  

WEB rozhraní

        

 

 Data odeslaná z terminálů jsou 
shromažďována na serveru a pomocí webových 
prohlížečů je lze zobrazit na jakémkoliv zařízení s 
připojením k internetu.
 Webové rozhraní Noise Guard zobrazuje 
živá data ze všech terminálů současně. Uživatelé 
mohou také zobrazit a analyzovat data z historie 
pro každý individuální terminál. Pohled, který 
zobrazuje živá data na mapě, může být také 
zpřístupněn pro veřejnost.
 Uživatelé mohou vidět všechny naměřené 
a kalkulované hodnoty: průměrné hladiny akustického tlaku (s informacemi o překročení nastavených limitních 
hodnot hladiny hluku), průměrné hodnoty rychlosti a směru větru. Lze naprogramovat různé způsoby alarmů a 
oznámení zaslat e-mailem na nastavenou adresu příslušné osoby pro upozornění nebo okamžitý zásah. Uživatelé 
mohou také poslouchat audio záznamy (systém začne nahrávat, když hlukové hladiny překročí nastavenou 
prahovou hodnotu, toto lze nastavit jednotlivě pro každý terminál a pro každý den) a exportovat data do Excelu pro 
další analýzu.
 Uživatelé s přístupem správce mohou přidávat a upravovat uživatele a terminály. Jsou podporovány tři 
úrovně přístupu: veřejný přístup, uživatel a správce.

 Aplikace Noise Guard, která běží na 
terminálu, sbírá data hlukových hladin ze 
zvukoměru 2250. Data jsou odesílána na server 
přes LAN, Wi-Fi nebo 4G síť. Terminál se spustí 
automaticky při zapnutí.
 Aplikace plně předchází ztrátě dat v 
případě selhání spojení. Pokud je spojení mezi 
terminálem a serverem přerušeno, data budou 
uložena lokálně na terminálu po dobu až jednoho 
měsíce a odeslána na server ihned po obnovení 
spojení.
 Noise Guard měří hluk a meteorologická 
data současně. Protože jsou všechna data ulože-
na v databázi, lze je snadno použít ve spojení s 
dalšími řešeními pro monitorování životního pros-
tředí, např. monitorování kvality ovzduší.



MOŽNOSTI KONFIGURACE
NOISE GUARD NG-i359

 

-

-

Měření hluku je založeno na našem osvědčeném hardware, který 
nepřetržitě monitoruje hluk na řadě míst po celém světě a v řadě 
aplikací včetně průmyslových areálů, přístavů, letišť, závodních tratí 
a stavenišť.

NG-i359 je vybavena venkovním mikrofonem a je určena pro trvalé 
venkovní použití po dobu mnoha let, měření hladiny hluku je v 
souladu se všemi příslušnými mezinárodními normami.

Komunikace do internetu je provedena pomocí připojení 
bezdrátovým LTE/3G routerem, kabelovým připojením nebo připo-
jení přes Wi-Fi® nainstalovaném v každém terminálu. Pokud se 
komunikační spojení z jakéhokoliv důvodu přeruší, jsou všechna 
data přenesena při obnovení spojení.

Data jsou uložena lokálně na terminálu a nepřetržitě přenášena na 
server Noise Guard. Místní úložiště je nezbytné a zásadní proto, aby 
se zabránilo ztrátě dat v případě selhání komunikace.

Přenosná jednotka NG-i359-PRT je určena pro mobilní monitorování 
hluku. Funkčně je tato jednotka stejná jako sada pro trvalou
instalaci, ale je umístěná ve vodotěsném kufru a je vhodná pro
monitorování až pro období několika měsíců najednou. Jednotka je 
také vybavena 4G routerem, přenosná jednotka odesílá hluková 
data v reálném čase na server Noise Guard pro ukládání a analýzu.

Přenosné terminály mohou být během měření přemístěny. Jedná se 
o jednoduchý úkon, který pouze vyžaduje přerušení monitorování, 
aby byl zastaven sběr dat na aktuálním místě, přemístění
monitorovacího zařízení a nakonec instruování Noise Guard,
aby pokračoval v monitorování a sběru dat. Nové umístění je
automaticky aktualizováno na serveru s novými souřadnicemi
z GPS jednotky nainstalované uvnitř kufru.

Monitorovací jednotka pro trvalou instalaci NG-i359-ST
 

Mobilní monitorovací jednotka NG-i359-PRT

Noise Guard je k dispozici v řadě různých konfigurací tak, aby vyhovoval Vaší aplikaci a způsobu použití. 
S  řešením pro monitorování dat o hluku a počasí můžeme optimalizovat Vaše náklady tak, abyste získali 
přesně ta data, která potřebujete. Mobilní konfigurace jsou užitečné tam, kde je třeba pravidelně přemisťo-
vat monitorování hluku nebo vibrací např. podle toho, jak postupují stavební práce nebo jak stroje na 
silnicích postupně postupují. Nové umístění je na serveru automaticky aktualizováno a dostupné pro 
koncového uživatele.

V neposlední řadě existuje mnoho uživatelů starších monitorovacích stanic Brüel & Kjaer 3639 NMT, kteří 
mají rádi původní „zelenou“ skříň a chtějí si ji ponechat. Tyto stanice lze upgradovat pomocí nejnovějších 
přístrojů a komunikačních technologií dodatečnou sadou NG-3639 pro podporu funkcí a standardů, které 
uživatelé v dnešní době očekávají.

Pro pokročilejší uživatele může být Noise Guard dodán jako sada s požadovaným hardwarem pro trvalou 
instalaci nebo přenosné použití. Zvukoměr Brüel & Kjaer, typ 2250 a venkovní mikrofon mohou být dodány 
uživatelem nebo zástupci společnosti Brüel & Kjaer. Systém lze také dodat jako kompletně nakonfi-
gurované a otestované řešení zahrnující 2250, 4952 a jednu z meteorologických stanic Vaisala.



 

Sada pro upgrade je určena pro stávající uživatele jednotek Brüel & 
Kjaer NMT 3639. Sada obsahuje vše pro kompletní náhradu všech 
původních komponent uvnitř „zeleného“ boxu novým řešením Noise 
Guard.

Jde o finančně velice efektivní řešení, protože původní box
a venkovní mikrofon lze znovu použít. V případě, že původní
jednotka již obsahuje zvukoměr 2250 (4. generace), může být
použit také.

Sada pro upgrade je navržena tak, že není nutné původní box zasílat 
k výrobci. Všechny komponenty uvnitř boxu lze vyměnit za jeden 
nový modul, který je možné upevnit na stávající držáky. Kompletní
výměnu a upgrade lze provést přímo v terénu podle pokynů 
technicky zdatným člověkem.

Vedení napájecích a komunikačních kabelů pro monitorovací 
zařízení kolem stavenišť nebo průmyslových objektů a zařízení 
může být nebezpečné a nespolehlivé. Noise Guard nabízí samostat-
ně fungující zařízení, které při vhodném umístění spolehlivě funguje 
s napájením z baterií nebo solárních panelů. Ve spojení s mobilní 
komunikací poskytuje to nejlepší řešení pro zajištění nepřetržitého 
bezdrátového monitorování.

Pro mobilní řešení je k dispozici napájení pomocí solárního panelu.

Přídavný napájecí box s akumulátory je navržen tak, aby mobilnímu 
řešení Noise Guard poskytoval skutečnou mobilitu. Napájecí zdroj 
využívá nejnovější LiFePo technologie zajišťující dlouhou životnost v 
lehkém a odolném provedení v podobě přenosného kufru. S plně 
nabitými bateriemi lze napájet Noise Guard až 8 dní v nepřetržitém 
provozu. Doba provozu může být snížena vlivem okolní nízké teploty 
a také v případě použití dalšího příslušenství (komunikace, meteoro-
logická stanice, GPS). Řešení v podobě mobilního napájecího kufru 
nám nabízí možnosti snadné přepavy vybavení a možnosti měřit 
spolehlivě i na nejodlehjelších místech.

Zařízení pro měření a monitorování hluku musí být kalibrována a ověřována podle místních nebo 
mezinárodních norem a předpisů. Noise Guard může být dodán také s individuálním programem preven-
tivní údržby a kalibrace (podle požadavků zákazníka). Zástupci dodavatele pak na každé monitorovací 
stanici každoročně provádí řadu kontrol a údržbu podle předem stanovených úkonů k zajištění správné 
funkce a bezproblémovému fungování. V definovaných intervalech lze provádět kalibrace (přímo v terénu 
nebo laboratorně) nebo ověření dle platných nařízení a zákonů.

Sada pro upgrade NG-i359-RRF

Možnosti napájení

Preventivní údržba a kalibrace



TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Shoda s mezinárodními normami

Router – dodatečné normy

EN/IEC 61010 – 1: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and 
laboratory use 
ANSI/UL 61010 – 1: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and 
laboratory use 

EN/IEC 61000 – 6 – 3: Generic emission standard for residential, commercial and light industrial 
environments 
EN/IEC 61000 – 6 – 4: Generic emission standard for industrial environments 
EN 55022: Information technology equipment. Radio disturbance characteristics 
CISPR 22: Radio disturbance characteristics of information technology equipment. Class B Limits 
FCC Rules, Part 15: Complies with the limits for a Class B digital device 
This ISM device complies with Canadian ICES – 001 (standard for interference-causing equipment) 

EN/IEC 61000 – 6 – 1: Generic standards – Immunity for residential, commercial and light industrial 
environments 
EN/IEC 61000 – 6 – 2: Generic standards – Immunity for industrial environments 
EN/IEC 61326 – 1: Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements 
Note: The above is only guaranteed using accessories listed in this Product Data sheet 

EMC emise

Bezpečnost

IEC 60068 – 2 – 1 & IEC 60068 – 2 – 2: Environmental Testing. Cold and Dry Heat 
Operating Temperature: -10 to 60°C
Battery powered: -10 to 60 °C (14 to 140 °F); 0 to +40 °C (14 to 104 °F) for compliance with IEC 61672 
Class 1 
Charge Temperature: 0 to 45 °C (32 to 113 °F) 
Storage Temperature: -10 to 65 °C (14 to 149 °F) 

IEC 60068 – 2 – 78: Damp Heat: 93% RH (non-condensing 60 °C (140 °F)). Recovery time 2 - 4 hours 

IEC 60529: Protection provided by enclosures: min. IP 66 (valid for NG-i359-ST and NG-i359-PRT) 

Teplota

Non-operating: 
IEC 60068 – 2 – 6: Vibration: 0.3 mm, 20 m/s2, 10 – 500 Hz 
IEC 60068 – 2 – 27: Shock: 1000 m/s2 
IEC 60068 – 2 – 29: Bump: 1000 bumps at 250 m/s2 

Mechanická
odolnost

EMC odolnost

Vlhkost

Stupeň krytí

EN 301 511 
EN 301 908 – 1 
EN 301 908 – 2 
EN 301 489 – 1 
EN 301 489 – 7 
EN 301 489 – 24 

IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013 
AS/NZS 60950.1:2015 
EN 50665:2017, EN 62311:2008 FCC 47 CFR Part 1 1.1310

Bezpečnost

EMC emise

Označení CE je prohlášením výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušné směrnice EU, značka RCM 
označuje soulad s příslušnými technickými normami ACMA, tzn. pro telekomunikace, rádiové komunikace, 
EMC a EME China RoHS označuje shodu se správními opatřeními pro kontrolu znečištění způsobeného 
elektronickými informačními produkty podle ministerstva informačního průmyslu Čínské lidové republiky, 
značka WEEE označuje soulad se směrnicí EU WEEE.



NG-i359-PRT

Physical 

Záznamová kapacita s paměťovou kartou 64 GB – všechny dostupné parametry

Provozní doba

Specifikace Noise Guard NG-i359

NG-1210
UN 38.3
1,27 kg
12.8 V
10 Ah
128 Wh
> 1000 cyklů při úplném vybití >80% udávané kapacity
1 rok při 30°C > 90% nabití

100 – 240 V AC, 50-60 Hz
15 V, max. 4,6 A

NG-1212K

NG-1510

max. 10x Li Fe Po baterie NG-1210
13,8  kg
12.8 V
100 Ah
1280 Wh
> 1000 cyklů při úplném vybití >80% udávané kapacity
1 rok při 30°C > 90% nabití

100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
15 V, max. 10 A

Baterie
Schválení
Hmotnost
Nominální napětí
Nominální kapacita 
Energie
Předpokládaný počet cyklů
Skladování

Napájecí adaptér
Vstup
DC výstup

Bateriový box
Chemikálie
Hmotnost
Nominální napětí
Nominální kapacita
Energie
Předpokládaný počet cyklů
Skladování
Napájecí adaptér
Vstup
DC výstup

NG-i359-ST

NG-1212K

NG-i359-PRT

Rozměry (d x š x h) 474 × 415 × 149 mm 500 x 400 x 210 mm
(18.6 × 16.3 × 5,9″) (19,7 x 15,7 x 8,3”)

Hmotnost (s analyzátorem) 9,8kg (21,6lb) incl. 22507,8kg (21,6lb) incl. 2250

Rozměry (d x š x h) 445 x 345 x 190 mm
(17,9 x 13,6 x 7,5”)

Hmotnost (s 10ti bateriemi) 13,8kg (30,4lb)

1 LiFePo baterie
(druhá baterie je volitelná)

až 16 hodin
(až 32 hodin se dvěma bateriemi)

-

Přenosný bateriový box (plný) až 8 dní*až 8 dní

Pouze záznam min. 2 roky

Záznam a ukládání MP3
v poslechové kvalitě

Min. 1 rok
(s 30 % času záznamu a kartou 256 GB min. 2 roky)

*Doba provozu může být snížena vlivem okolní nízké teploty a také v případě použití dalšího příslušenství
(komunikace, meteorologická stanice, GPS).



 

OBECNÉ INFORMACE
Počet stanic na jeden server: max. 100
Počet uživatelů: max. 10

REPORTY
Až 4 předdefinované reporty (ad-hoc)
Celkový měsíční report s počítanými denními indikátory
Celkový denní report s počítanými denními indikátory
Denní report rozdělený podle uložených dat s periodou
1 min. (jiné periody na vyžádání).

Reporty jsou generovány pro každou stanici odděleně.
Výstupní formát: Microsoft Excel 2007, 2010 (a novější).
Jazyk: Angličtina

MĚŘENÉ PARAMETRY
Kterékoliv vybrané parametry dostupné
na připojeném zvukoměru 2250
Frekvence: širokopásmová měření, 1/3 oktávy
Frekvenční vážení: dle nastavení 2250
Časové vážení: dle nastavení 2250

DLOUHODOBÁ HODNOCENÍ
Časové rozlišení: 1 hodina nebo 24 hodin
Spektra: 1/3 okt. nebo žádná
Akustické parametry: Leq, LIeq, primární, sekundární,
kombinované parametry (např. LDEN, LDN apod.),
3 hodnoty Ln, Lmax, Lmin (další frekvenční a časová
vážení jsou limitována pouze zvukoměrem 2250
a lze je doplnit na vyžádání)
Meteo parametry*:
• Rychlost větru – průměr
• Směr větru – průměr
• Srážky – sum
• Teplota – průměr
• Vlhkost – průměr
• Tlak – průměr

PERIODY MĚŘENÍ
Max. 3 periody: den/večer/noc
Je podporována další kombinace den-večer-noc,
např. LDN a LDEN apod.

KRÁTKODOBÁ HODNOCENÍ
Časové rozlišení: 1 minuta (možno i jiné na vyžádání)
Spektra: 1/3 okt. nebo žádná
Akustické parametry: Leq, primární, sekundární,
kombinované parametry (např. LDEN, LDN apod.),
3 hodnoty Ln, Lmax, Lmin (další frekvenční a časová
vážení jsou limitována pouze zvukoměrem 2250
a lze je doplnit na vyžádání)
Meteo parametry*:
• Rychlost větru – průměr
• Směr větru – průměr
• Srážky – sum
• Teplota – průměr
• Vlhkost – průměr
• Tlak – průměr

*min, max hodnoty lze doplnit na vyžádání

Pro technické specifikace měřicího zařízení použijte
produktové informace:

• Zvukoměr Brüel & Kjaer 2250
• Venkovní mikrofon Brüel & Kjaer 4952
• Meteo stanice Brüel & Kjaer MM-0256

VÝSTRAHY a UPOZORNĚNÍ
Časové okno je 1 minuta.
Aktivní upozornění během specifikované
doby měření kterýkoli den.
Na vyžádání je možno nastavit specifické časové
okno i výstrahy.
Možnost upozornění pro uživatelem definovanou
rychlost větru nebo při dešti.
Upozornění pro hlukové hladiny: založeno na Leq,1min
Upozornění na meteo data: rychlost větru, srážky
Upozornění na otevření měřicí stanice (trvalé instalace)

*min, max hodnoty lze doplnit na vyžádání



Požadavky na PC – server

Minimální Doporučeno

Operační systém Ubuntu Server 18.04 LTSUbuntu Server 18.04 LTS*

Systémové požadavky 1 multi-core CPU, 2 GB RAM1 single-core CPU, 1 GB RAM

~ 100 MB/den (závisí na počtu
audio záznamů)

Úložný prostor ~ 300 MB/den

Dostupnost WANWAN

Prohlížeč Nejnovější verze Chrome a SafariDoporučen Chrome, Safari
Další prohlížeče jsou také
podporovány, ale bez optimalizace

Párování jednotky se serverem
Real-time displej:
• Akustické hodnoty s aktualizací 1 sekunda (LAF)
• Aktuální meteo informace s aktualizací 1 sekunda
Použité vybavení:
• Typ zvukoměru, výrobní číslo, stav
• Typ meteostanice, výrobní číslo, stav
• Interní teplota, teplota CPU

Komunikace:
• Stav spojení se serverem, latence, datum/čas
• Stav přenosu mobilních dat
• GPS informace
Power:
• Stav baterie, externí napájení
• Stav kontrolního spínače při otevření krytu

PŘEHLED
Mapa, mapové podklady OpenStreetMap
Časová zóna: Výběr lokálního času pro každou jednotku
Zobrazení dat v reálném čase:
• Aktuální hlukové hladiny s aktualizací 1 sekunda
• Počasí s aktualizací 1 sekunda
Zobrazení historie:
• Poslední hodina s periodou 1 minuta
• Poslední den/měsíc s periodou den, audio záznamy
a počasí

NASTAVENÍ
Vytvoření nového terminálu nebo aktualizace
stávajícího terminálu
Přidání nebo změna lokace terminálu
Změna měřicích metrik a parametry upozornění
Emailový server

Aplikace Noise Control

Aplikace Noise Guard

Barevný displej je součástí hardware monitorovací jednotky a je určen pro diagnostiku.

 

UPOZORNĚNÍ
Klasifikace: Varování nebo překročení
Notifikace: Zobrazení nebo email, na vyžádání SMS

DATA HLUKOVÝCH VÝSTRAH
Uživatelsky definovaný obsah

*pro instalaci OS Ubuntu je virtuální server, instalovaný např. na hardware s Windows,  minimální požadovanou konfigurací. Pro větší systémy, 
přes 20 monitorovacích stanic, je doporučen dedikovaný server



 

•    NG-i359-ST – stacionární monitorovací jednotka (pevná instalace)
•    NG-i359-PRT – mobilní monitorovací jednotka
•    NG-3639-RRF – sada pro upgrade

Řešení pro monitorování Noise Guard se skládá z položek Brüel & Kjaer
a jedné z následujících sad NG-i359.

•    Zvukoměr 2250-W (Brüel & Kjaer)
•    Venkovní mikrofon 4952 (Brüel & Kjaer), nebo jiný mikrofon vhodný pro danou úlohu a měření.

Jednotka NG-i359-ST

Pro funkčnost systému Noise Guard je nutné také objednat následující položky:

Jednotka NG-i359-PRT

•    NG-1101 venkovní box s příslušenstvím
•    NG-0014 LTE router
•    NG-0015 LTE anténa
•    NG-0645-100 prodlužovací mikrofonní kabel
•    64GB SD paměťová karta
•    i709 Noise Guard server a jedna licence pro terminálový software (klient)

•    NG-4412 voděodolný přenosný kufr
•    NG-0014 LTE router
•    NG-0015 LTE anténa
•    NG-GPS jednotka
•    NG-1210 LiFePo baterie 12V/10A
•    NG-0082 voděodolný mikrofonní prodlužovací kabel, 10m
•    NG-0071 voděodolný LAN kabel, 10m
•    64GB SD paměťová karta
•    i709 Noise Guard server a jedna licence pro terminálový software (klient)

Jednotka NG-i359-RRF*
•    NG-0014 LTE Router
•    NG-0015 LTE anténa
•    NG-0645-100 prodlužovací mikrofonní kabel
•    64GB SD paměťová karta
•    i709 Noise Guard server a jedna licence pro terminálový software (klient)

*některé položky z původní NMT stanice mohou být znovu použity (např. mikrofon 4952, kabel AO-0645)

Bateriový box NG-1112K
•    NG-4415 voděodolný přenosný kufr s přípravou pro baterie
•    NG-1210 LiFePo baterie 12V/10A
•    NG-1510 napáječ 15V/10A
•    NG-0076 kabel

INFORMACE
PRO OBJEDNÁNÍ



•    i709C software licence pro další terminál
•    4231 akustický kalibrátor
•    UA-1707 adaptér pro stativ
•    NG-1210 LiFePo baterie 12V/10A
•    NG-1212K přenosný bateriový box s napáječem
•    NG-2560 SD paměťová karta, 256GB
•    2TB Hard disk
•    NG-0645-100 prodlužovací mikrofonní kabel pro upgrade NMT 3639
•    NG-1208 solární panel (včetně řídicí a nabíjecí jednotky)
•    NG-0536 meteo stanice, 6 parametrů
•    NG-0533 meteo stanice, 2 parametry

 

Další volitelné položky

Akreditovaná kalibrace

•    4231-CAF akreditovaná kalibrace akustického kalibrátoru
•    NG-0536-CAF akreditovaná kalibrace meteo stanice (6 parametrů)
•    NG-0533-CAF akreditovaná kalibrace meteo stanice (2 parametry)
•    ST-CMI Ověření mikrofonu a zvukoměru na ČMI
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 Meteostanice
(volitelná)

Zvukoměr

 
Web aplikace

Venkovní mikrofon
  

 
 

Noise Guard Server

Web

Přístup z chytrého telefonu

Terminál

Meteostanice VAISALA 
funguje bezproblémově 
se zvukoměrem B&K 
2250/2270.

Zvukoměr Brüel & Kjaer měří 
hluková a meteorologická 
data současně.

Přístup k datům přes podporovaný 
prohlížeč z jakéhokoliv počítače s 
internetovým připojením.

Venkovní mikrofon měří hlukové 
hladiny nezávisle na okolních 
meteorologických podmínkách.

Terminál přenáší data do 
Noise Guard serveru.

Streamování dat přes web umožňu-
je přístup k datům z jakéhokoliv 
zařízení připojeného k internetu.

Lokální počítač lze nainstalovat
a nakonfigurovat z USB paměti 
jako Noise Guard Server.

Přístup k datům přes podporovaný 
prohlížeč z jakéhokoliv zařízení s 
internetovým připojením.




