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 Applicaties

De SLC346 is een geluidsniveau kalibrator welke 
gebruikt kan worden om de AUDAC SLM700 
te kalibreren maar hij is ook instaat om andere 
geluidsniveau meters te kalibreren.

Omwille van wetgevingen dient het geluidsniveau  
opgemeten te worden in sommige lokaties om 
oorschade te voorkomen.  Om er zeker van te 
zijn dat de accuraatheid van het meettoestel 
zeer goed is, dient dit regelmatig gecontroleerd 
te worden. De AUDAC SLC336 geluidsniveau 
kalibrator is het perfecte toestel voor deze job.

Het is eenvoudig in gebruik en voorziet twee 
verschillende geluidsniveau’s (94dB en 
114dB) en dit op een frequentie van 1kHz. Het 
kan gebruikt worden voor het kailbreren van 
verschille geluidstoestellen zoals bijvoorbeeld 
omroepmicrofoons,....

Het beschikt over een opening voor standaard 
1” microfoons en wordt geleverd met een 1/2 “ 
microfoonadapter.

Wordt meegeleverd:

- zachte draagtas
- 1/2 microfoonadapter
- 9V batterij

SLC346
G e l u i d s n i v e a u  k a l i b r a t o r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Voedingspanning 9V batterij
Batterij levensduur ± 100h
Uitgangsfrequentie 1000 Hz ± 2 %
Bereik 94dB - 114 dB
Normeringen IEC60942(2003) klasse 2

ANSI S1.40 - 1984 
EN55103-1
EN55103-2
IEC60065

Referentie conditites temperatuur 23° (73°F)
Relatieve vochtigheid 50%
statische druk 1013 hpa

Nauwkeurigheid ± 0.5 dB 
PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Afmetingen 63mm x 113 x 44mm 
Nettogewicht 170g
Constructie ABS
Kleur Wit
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
 
Verzendingsgewicht en volume

200 g - 0.00036 Cbm

Bijgeleverde accesoires 1/2” microfoonadapter
9V batterij
draagtas

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.

- 94 dB en 114dB geluidskalibrator
- 1kHz uitgangsfrequentie
- Geschikt voor 1/2” en 1” microfoons
- Accuraat en simpel in gebruik
- Voor gebruik in laboratoriums of in het 
werkveld
- IEC60942(2003) klasse 2
- ANSI S1.40-1984

- Kalibratie van de AUDAC SLM700 of 
  andere geluidsniveau meters.


