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 Applicaties

De AUDAC SLM700 is een stabiele, veilige en 
betrouwbare geluidsniveau meter welke speciaal 
ontworpen is voor verschllende geluidsmetingen.

Hij voldoet aan de IEC61672-1 klass2 normering 
alsook aan de ANSI S1.4 type 2 standaard voor 
geluidsniveau meters.

Hij kan geschakeld worden tussen 2 verschillende 
frequentiewegingsfilters (A en C type) en heeft 
een snelle ( Peak waarde , 125mS) en een trage 
(gemiddelde waarde 1s) werkingsmodus. Andere 
functies zijn een hold-knop en een minimum/
maximum geluidsniveau meting.

Het totale meetbereik is aanpasbaar in 4 stappen 
tussen 30dB en 130dB en kan ingesteld worden 
via auto ranging.

Er zijn 2 3.5mm AC en DC uitgangsconnectoren 
aanwezig alsook een calibratiepotentiometer en 
en 6V DC power connector.

Elke geluidsmeting moet regelmatig gecontroleerd 
worden op zijn nauwkeurigheid. De AUDAC 
SLC436 geluidsniveau calibrator is de perfect 
match voor deze job.

De SLM700 wordt standaard voorzien van:
- Microfoon windscherm
- draagtas
- 4 x 1.5V (AA batterij)
- handleiding

SLM700
G e l u i d s n i v e a u  m e t e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Voedingspanning 4 x 1.5V batterij
Batterij levensduur typerend 20h continue
Frequentiebereik 31.5Hz - 8kHz
Normeringen IEC651 Type 2

EN61326: 1997+A1:1998+A2:2001
+A3:2003
IEC61672-1: 2002 Class 2
IEC60641: 1979 Type 2
ANSI S1.4: 1983 Type 2 
EN55103-1
EN55103-2
IEC60065

Schaal
A-weging
C-weging

30 dB - 80 dB 
50 dB - 100 dB 
60 dB - 110 dB 
80 dB - 130 dB

AC-uitgang 0.707V RMS /600Ohm voor elke schaal
DC-uitgang 10mV / dB / 100Ohm
Display resolutie .3 x 1/2 digits
Analoge bargraph 30 ~130 dB / Resolutie 1 dB
Resolutie 0.1dB
Meetsnelheid traag : 1s

snel 125ms
PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Afmetingen 273mm x 69 x 39mm 
Nettogewicht 330g
Microfoon type 1/2” electret condensatormicrofoon
Constructie ABS
Kleur Blauw en grijs
VERZENDING & BESTELLING
Verpakking Kartonnen doos
Bijgeleverde accesoires Windscherm, 4 x1.5V batterij, handlei-

ding, 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.

- Compatibel met IEC61672-1 en ANSI S1.4
- Frequentie bereik van 31.5Hz tot 8kHz
- A en C schaal
- Snelle en trage modus
- Minimum en Maximum
- Totaal meetbereik van 30 tot 130dB
- 0.1dB resolutie
- 4 bereikinstellingen (auto selectie)
- Analoge AX en DC 3.5mm jack uitgang

- Ruiscontrole
- Qualiteitscontrole
- Gezondheidszorg
- Omgevingsruis meting


