
POKUD JSTE JEŠTĚ NEZASLECHLI: 
S NOVÝM ZVUKOMĚREM
B&K 2245 MÁTE PROSTĚ
„HOTOVO“

Bez ohledu na to, zda vyhodnocujete hluk na pracovišti, 
řešíte různé stížnosti na hluk nebo pracujete pro 
společnost, která hluk vytváří, máte vždy společnou 
jednu věc – měření hluku a úlohy spojené s analýzou 
hluku. A i když je to nevyhnutelnou součástí Vaší práce, 
nemusí to být nutně Vaše každodenní činnost. Pokud 
tedy chcete vše zvládnout rychleji, jednodušeji a bez 
problémů, pak zvukoměr B&K 2245 představuje řešení 
navržené právě pro Vás.



Flexibilní a univerzální – zvukoměr B&K 2245 třídy I představuje 
kompletní řešení. Lze jej používat jako samostatné měřicí zařízení, 
s počítačem nebo se speciálně vytvořenými aplikacemi pro mobilní 
telefon, což přináší novou úroveň efektivity a nové možnosti řízení 
měření. Přesné měření hluku, analýza a dokumentace měření nebyly 
nikdy tak jednoduché.

MÁTE HOTOVO
Zvukoměr B&K 2245 představuje širokou škálu snadno použitelných 
funkcí prostřednictvím řady speciálně vytvořených mobilních 
aplikací, z nichž každá je přizpůsobena konkrétní úloze měření. 
Každé zařízení může pracovat s více aplikace, takže přepínání mezi 
různými druhy měření je stejně snadné jako přepínání mobilních 
aplikací.

NA MÍRU PRO VAŠE ÚLOHY

www.bksv.com/2245

Jednodušší – Sedm snadno přístupných 
tlačítek a jasný, skvěle čitelný displej dělá 
práci se zvukoměrem B&K 2245 snadnou 
a pohodlnou. Robustní pogumované 
tělo poskytuje nejen jisté a bezpečné 
uchopení, ale nabízí také odolnost vůči 
prachu a vodě podle IP55.

Chytřejší – Volitelná inteligentní 
dokovací stanice funguje nejen jako 
vysokorychlostní nabíječka, ale také 
přenáší uložená data automaticky do sítě 
pro zpracování a reporty na PC.

Snadnější – Vše je připraveno pro 
práci, zvukoměr B&K 2245 skvěle a 
bezproblémově pracuje s připravenými 
aplikacemi v mobilním telefonu a PC.

Nový a snadno ovladatelný, se zvukoměrem B&K 2245, máte „hotovo“

Rychlejší – software v počítači se 
nainstaluje velmi snadno a stejně snadno 
se používá. Data jsou rychle a jednoduše 
přenesena do počítače a intuitivně 
uspořádána, připravena k analýze a 
reportování pomocí přednastavených, 
uživatelsky vyladěných nástrojů.

Technická specifikace:
• Splňuje normy DIN 45657 a IEC 61672-1 Class 1
• Volitelné logování, freklvenční analýza a zvukový záznam (MP3)
• Robustní konstrukce (IP55)
• Interní paměť 16 GB pro ukládání dat
• Integrované GPS, Bluetooth a Wi-Fi
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