
Вимірювання рівня шуму у відповідності дo IEC 61672-1

лас 2 тa ANSI S1.4 Tип 2

Частотні характеристики у відповідності до кривих А та С

Вбудована пам’ять на 31 000 параметрів

Програмне забезпечення для обробки данних

 часових характеристик видко/ овільно

ідображення значень в аналоговому вигляді

Дисплей з підсвічуванням

Аналоговий та цифровий виходи 

Шумомір

testo 816-1 – Шумомір з вбудованою пам’яттю

дБ

Шумомір testo 816-1 – ідеальний прилад для контролю 

рівня шуму на робочих місцях, в виробничих цехах та 

публічних місцях. В приладі можна задати зручну для вас 

періодичність вимірювань: через 1 секунду (Повільно) або 

через 125 мс (Швидко) – клавіша FAST/SLOW, а також 

вимірювання відносно частотних характеристичних 

кривих А або С – клавіша А/С.  Характеристична крива А 

відповідає звуковому тиску, що сприймає людське вухо, а 

крива С дозволяє оцінити низькочастотні складові шуму.

Прилад має вбудовану пам’ять на 30 тисяч виміряних 

значень, що дозволяє проводити довготривалі безперервні 

вимірювання, а також програмне забезпечення для 

професійної обробки даних вимірювань, яке входить до 

комплекту поставки. 

Шумомір testo 816-1 можна калібрувати безпосередньо за 

місцем проведення вимірювань за допомогою калібратору 

шуму, який можна замовити додатково.
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testo 816-1

Teхнічні дані/ Aксесуари

testo 816-1

Шумомір testo 816-1, вітрозахисний ковпачок,
програмне забезпечення, кабель для підключення
до ПК, батарейки та кейс для транспортування

№ замовлення 0563 8170

Teхнічні дані testo 816-1
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ISO сетрифікат калібровки; точка калібровки 94 дБ на різних частотах

ISO сертифікат к лібровки калібратора
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