
PŘEDSTAVUJEME ZVUKOMĚR
B&K 2245 S KONFIGURACÍ
WORK NOISE PARTNER
STVOŘEN PRO VAŠI PRÁCI

Kompletní řešení pro měření 
hluku v pracovním prostředí, 
které Vám dává absolutní 
spolehlivost a kontrolu.
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Ať už potřebujete provést měření na pracovišti ve své společnosti nebo pro jinou 
organizaci, je nezbytné mít k dispozici zvukoměr, který Vám pomůže provést měření 
hluku hned napoprvé, pokaždé a bez potíží – zejména pokud zvukoměr často 
nepoužíváte. Se zvukoměrem B&K 2245 třídy 1, nejdůvěryhodnější světové značky 
pro řešení měření hluku, máte vše, co potřebujete, a to ve spolehlivém, snadno 
ovladatelném zařízení.

Vytvořeno pro Vaše úlohy
Zvukoměr B&K 2245 s programem Work Noise Partner byl navržen s ohledem na 
Vaše specifické požadavky. S odolností vůči prachu a vodě s krytím IP55 je ideální pro 
použití i na těch nejnáročnějších pracovištích. Je připraven se vším, co potřebujete pro 
měření hluku na pracovišti – můžete dokonce provést výpočet expozice hluku pro 
celý pracovní den přímo v terénu. Součástí je také frekvenční analýza, která je ideální 
pro výběr správných chráničů sluchu.

Jednodušší – nabízí snadné použití 
s pogumovaným tělem pro jisté a 
bezpečné uchopení a sedm tlačítek, 
na která pohodlně dosáhnete 
palcem. Jasný a skvěle čitelný displej 
zobrazuje nejdůležitější informace, 
které potřebujete pro měření hluku 
na pracovištích, a díky 14ti-hodinové 
výdrži baterie si můžete být jisti, že Vás 
zvukoměr nenechá na holičkách.

Chytřejší – po připojení k volitelné 
inteligentní dokovací stanici, která 
funguje nejen jako vysokorychlostní 
nabíječka, se také automaticky přenáší 
uložená data do sítě pro zpracování 
a reporty na PC. To znamená, že 
zvukoměr je vždy nabitý a připraven k 
práci a nemusíte se starat o ukládání a 
zálohování potřebných dat a informací 
nebo o to, že někdo omylem Vaše data 
smaže – vše je zabezpečeno.

PROVÁDĚNÍ ÚLOH MĚŘENÍ HLUKU  
NA PRACOVIŠTI RYCHLEJI,  
SNADNĚJI A BEZ PROBLÉMŮ
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NOVÝ A SNADNO OVLADATELNÝ,
SE ZVUKOMĚREM B&K 2245 MÁTE „HOTOVO“. 

Intuitivní ovládání s aplikací v mobilu
Zvukoměr B&K 2245 je sada kompletních řešení. I když může 
být použit jako samostatné zařízení pro měření hluku, zvukoměr 
skvěle a bezproblémově pracuje s připravenými aplikacemi v 
mobilním telefonu a PC, což přináší zcela novou úroveň efektivity 
a ovládání. Přesná měření hluku, analýza a dokumentace nikdy 
nebyly tak jednoduché. 

Všechny informace najdete: www.bksv.com/2245

Snadnější – přichází s mobilní aplikací 
na míru pro měření hluku na pracovišti, 
která Vás provede celým měřením 
hlukových expozic včetně kalkulace 
hlukových expozic pracovního dne. To 
znamená, že není třeba si pamatovat 
celé pracovní procesy a Vaše výsledky 
budou v souladu s příslušnou 
legislativou. Nástroje pro vkládání 
fotografií, textových a hlasových 
poznámek a videa také umožňují 
dokumentaci úlohy i během procesu 
měření.

Rychlejší – přenáší data do 
počítače a organizuje je jednoduše 
pro další zpracování, analýzu a 
reporty. Software v PC se instaluje 
snadno a používá intuitivní, 
přednastavené a uživatelsky 
vyladěné nástroje pro prezentaci a 
sdílení výsledků.



www.bksv.com/2245
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Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S  
DK-2850 Nærum · Denmark
Telephone: +45 77 41 20 00 · Fax: +45 45 80 14 05 
www.bksv.com · info@bksv.com
Local representatives and service organizations worldwide

Flexibilní a univerzální řešení

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 aplikacemi, 
takže přepínání mezi různými druhy měření je stejně snadné jako 
přepínání mobilních aplikací.
Aplikace jsou dostupné ke stažení z AppStoru pro iPhone a iPad:

Technická specifikace:
• Splňuje požadavky norem DIN 45657, ANSI/ASA S1.4 a IEC 

61672-1 třída 1
• Jeden měřicí rozsah: 15.2 - 140 dB, vážené filtrem A
• Širokopásmové parametry: Leq, Lpeak, Lmax, Lmin, LAIeq, 

LE(SEL), LavS4, LavS5 a průběžné okamžité hodnoty
• Frekvenční analýza: Leq a okamžité hodnoty v 1/1 nebo 1/3 

oktávových pásmech

• Logování dat: měřená data ukládaná v intervalech 1, 5, 10, 30 
nebo 60 sekund

• Audio záznam: poslechová kvalita MP3
• Interní paměť 16 GB pro ukládání dat
• Integrované GPS, Bluetooth a Wi-Fi
• Vestavěná Li-Ion baterie s výdrží více než 14 hodin se zapnutou 

Wi-Fi komunikací

Enviro Noise 
Partner

Noise Partner Work Noise 
Partner


