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RO        Manual de utilizare 

 
 
 

 Corespunde standardelor IEC 60651, tip 2 pentru măsurarea nivelului de sunet 

 Ledurile mari, luminoase indică depăşirea valorilor limită max. sau minime programate 

 Poate fi plasat pe birou sau montat pe un stativ ori perete 

 Ecran digital foarte mare cu afişare grafică tip coloane 

 Afişarea valorii măsurate maxime şi a orei. 
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Introducere 
 

Vă felicităm pentru achiziţia sonometrului Extech SL130. Aparatul, ce poate fi plasat pe un birou sau montat pe stativ ori perete, 
corespunde normelor directivei IEC60651, tip 2 pentru măsurarea nivelului de sunet. 
 

Aparatul de măsură dispune de o serie de funcţii pentru utilizare profesională. Printre acestea se numără presetarea pentru 
valorile limită maxime/minime, la a căror depăşire intră în acţiune patru diode în două culori (afişarea cu led este activă numai la 
funcţionarea cu blocul de alimentare); ieşirea alarmă, folosită pentru conectarea unui aparat indicator extern; selecţia evaluării 
nivelului sonor după A şi C; selecţia timpilor de acţionare rapizi sau lenţi şi memoria pentru valoarea maximă, plus ora şi data. 
Microfonul poate fi rotit cu 180 grade. 
 

Utilizarea corespunzătoare a acestui aparat va garanta o perioadă de utilizare lungă. 
 
 

Date tehnice 
 

 

Standarde aplicabile  conform IEC60651-1979, ANSI S1.4 1983 tip 2 SLM Standard 
Afişare     11,7 x 7,94 cm (4,6 inch x 3,125 inch) 

Ecran digital multifuncţional 
Banda de frecvenţe  31,5 Hz - 8 kHz 
Microfon   13,2 mm (0,5 inch) microfon condensator 
Domeniul de măsurători   30 – 80 dB, 60 – 110 dB, 80 – 130 dB 
Evaluare nivel sonor  A’ şi ‘C’ 
Timp de reacţie   rapid (125 ms) / lent (1 s) 
Rezoluţie    0,1 dB 
Memorie valori max.  val. max. este stocată cu ora 
Alarmă ieşire   3.5 mm jack mono, 3,4 mA @ 5 VDC 
Limitare domeniu   30 – 130 dB 
Afişare sub valoarea limită   „- - -“ 
Afişare peste valoarea limită „OL“ 
Alimentare   bloc de alimentare de la reţea (9 V, 500 mA), 

(8 x baterii AA respectiv acumulatoare, AA) 
Durată de viaţă baterii  240 ore funcţionare continuă, respectiv cca. 30 zile, la  

8 ore pro zi (ledurile nu funcţionează la alimentarea prin baterii) 
Temperatura de operare   0 - 50 °C (32 - 122 °F) 
Umiditate de operare   < 80% umiditate relativă 
Dimensiuni / greutate  22 x 18 x 3,2 cm / 285 g (8,75 x 7,1 x 1,25 inch /0,63 lb.). 
 
 

Descriere instrument de măsură 
 

 
1. Microfon 
2. Afişare valori limită 
3. Afişare tip coloane 
4. Afişare nivel sonor în dB 
5. Întrerupător OFF/ON/AUTO  
6. Leduri alarmă 
7. Afişare oră 
8. Valoare maximă cu ora şi data 
9. Valoare limită setată 
10. Tasta MAX/RESET 

 
 

Câmp de operare posterior 
 

 
1. Comutator Range Select (selecţia domeniului) 
2. Tastele Time Set (setarea orei) 
3. Tastele Limit Set (setarea valorilor limită) 
4. Calibrare 
5. Evaluare nivel sonor (A/C) 
6. Tasta selecţie F/S (comutare lentă/rapidă) 
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Lateral 
 

 
1. Întrerupător colorat led – poziţia verde 
2. Întrerupător colorat led – poziţia roşu-verde 
3. Întrerupător colorat led – poziţia roşie 
4. Întrerupător valori limită max./min. 
5. Ieşire alarmă pentru conexiunea aparatelor externe 
6. Mufă intrare curent alternativ  

 
 
 
 

Partea posterioară 
 

 
1. Suport birou 
2. Compartiment baterii 
3. Mufă intrare curent alternativ 
4. Ieşire alarmă pentru conexiunea aparatelor externe 
5. Protecţie vânt microfon  

 
 
 

Funcţionarea sonometrului 
 

Instrucţiuni privind măsurătorile 
1. Folosiţi protecţie vânt pentru microfon dacă utilizaţi aparatul în exterior 
2. Calibraţi aparatul în mod regulat, mai ales dacă nu a fost folosit o perioadă mai lungă de timp 
3. Nu folosiţi/depozitaţi aparatul de măsură la temperaturi înalte sau în spaţii umede. 
4. Păstraţi aparatul de măsură şi microfonul curate şi uscate. 
5. Evitaţi să scuturaţi aparatul în timp ce îl utilizaţi. 
6. Extrageţi bateriile dacă nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp. 

 
Prima configurare 

1. Conectaţi blocul de alimentare la mufa de intrare din lateral sau spate (v. imag.) 
2. Setarea orei 

a. Apăsaţi tasta SET până ce afişarea orei începe să clipească. 
b. Apăsaţi tasta săgeată pentru a seta ora. 
c. Apăsaţi din nou tasta SET, afişarea pentru minute începe să clipească. 
d. Apăsaţi tasta săgeată pentru a seta minutele. 
e. Apăsaţi tasta SET şi tasta săgeată pentru a selecta:  

 

Momentul zilei  înainte de masă (AM) / după masă (PM) / 24 h 
Anul 
Luna 
Ziua 
Auto ON  ore 
Auto ON  minute 
Auto OFF  ore 
Auto OFF  minute 

 
Evaluarea nivelului undei sonore 

Prin acţionarea tastei  A/C modificaţi evaluarea nivelului undei sonore. Pe ecran apare fie A, fie C. Evaluarea A este 
recomandată pentru sensibilitatea urechii umane. Evaluarea A este deseori folosită pentru programe ambientale şi verificare 
auzului. Evaluarea C acoperă un domeniu mai vast fiind folosită pentru analiza undelor sonore ale maşinilor, motoarelor etc. 
 
Timp de reacţie lent/rapid 

Apăsaţi tasta  F/S pentru selecţia timpilor de răspuns lenţi sau rapizi. Ea apare în partea de jos a ecranului digital. Selectaţi 
timp de răspuns RAPID pentru a măsura zgomote ce apar pe o perioadă scurtă. Selectaţi timp de răspuns LENT pentru a 
monitoriza unde sonore cu nivel sonor constant.  
 

Majoritatea măsurătorilor pentru zgomote sunt realizate cu evaluarea A şi timp de răspuns LENT.  
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Selecţie domeniul de măsurători 
Mutaţi întrerupătorul valori de graniţă pe poziţia 30-80, 60-110 sau 80-130. Domeniul de măsurători selectat 
apare în afişarea digitală tip coloane. Dacă unda sonoră măsurată depăşeşte domeniul de 
măsurători selectat pe ecran apare OL. Dacă unda sonoră măsurată se află sub domeniul de 
măsurători selectat pe ecran apare „- - -„.  
 

Domeniul cel mai des folosit este 60-110 decibeli. Folosiţi domeniul 30-80 decibeli în spaţii 
liniştite, precum birouri sau clase.  
 

Observaţie: la modificarea domeniului s-ar putea ca afişarea pentru valoarea maximă să indice OL. Acţionaţi tasta 
MAX RESET pentru a şterge afişarea MAX. 
 
 
Setarea valorii limită superioare 
Apăsaţi tasta săgeată LIMIT în sus sau în jos pentru a seta valorile limită max./min. Atunci când nivelul 

undă sonoră depăşeşte valoarea limită pe ecran apare simbolul  şi se activează ieşirea alarmă. 
Afişarea şi ieşirea alarmă rămâne activate atâta vreme cât nivelul undei sonore depăşeşte valoarea limită 
setată. 
 
Leduri – nivel superior/inferior alarmă 
Cele patru leduri sunt folosite pentru a alarma utilizatorul atunci când unda sonoră măsurată se află sub sau peste valoarea 
limită setată. Această funcţie poate fi folosită doar atunci când este utilizat blocul de alimentare de la reţea. Ledurile clipesc sau 
rămân permanent aprinse, în funcţie de setarea consolei ALARM şi a setărilor ledurilor colorate. Cele trei setări pentru culoarea 
ledurilor sunt:  
Vă rugăm ţineţi cont de faptul că în modul de alimentare prin baterii funcţia nu este disponibilă. 
 

(1) Roşu (2) Roşu Verde (3) Verde 

 
 

Întrerupător atenţionare Întrerupător alarmă Leduri răspuns 

Nivel înalt alarmă 

Roşu (1) 
Ledurile clipesc în roşu, atunci când nivelul sonor măsurat depăşeşte 
valoarea limită. 

Roşu-verde (2) 
Ledurile clipesc în roşu, atunci când nivelul sonor măsurat depăşeşte 
valoarea limită. 
40 sec. afişare în verde la tranziţia de la nivelul superior spre cel inferior. 

Roşu (3) 40 sec. afişare în verde la tranziţia de la nivelul superior spre cel inferior. 

Nivel jos alarmă 

Roşu (3) 
Ledurile luminează în verde, atunci când nivelul sonor măsurat depăşeşte 
valoarea limită. 

Roşu-verde (2) 

Ledurile luminează în verde, atunci când nivelul sonor măsurat depăşeşte 
valoarea limită. 
40 sec. afişare intermitentă în roşu la tranziţia de la nivelul superior spre 
cel inferior. 

Roşu (3) 
40 sec. afişare intermitentă în roşu la tranziţia de la nivelul superior spre 
cel inferior.  

 
MAX Hold 
Memoria pentru valorile maxime indică şi stochează nivelul sonor maxim măsurat de la punerea în funcţiune 
a aparatului de măsură sau de la acţionarea tastei resetare valoare maximă. Totodată sunt afişate şi data şi 
ora pentru valoarea maximă măsurată. Pentru a şterge afişarea şi a începe o nouă serie de măsurători 
acţionaţi tasta reset valoare maximă din partea frontală. Atunci când nivelul măsurat depăşeşte maximum 
pentru traseul măsurat, pe ecran apare OL.  
 
 
Timp OFF/ON/Auto programabil 
Aparatul de măsură este alimentat prin 8 baterii AA sau un bloc de alimentare de la reţea. Modul de 
funcţionare cu baterii durează cca. 240 ore (10 zile). Durata de viaţă a bateriilor poate fi considerabil 
mărită prin programarea timpilor ON/OFF (30 zile pentru 8 ore funcţionare zilnică). Timpii ON şi OFF sunt 
programaţi aşa după cum este descris la cap. „Prima configurare”. Instrumentul de măsură funcţionează 
continuu atunci când întrerupătorul reţea se află în poziţia ON. Timpii ON/OFF sunt controlaţi de 
instrumentul de măsură atunci când întrerupătorul reţea se află în poziţia AUTO.  
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Calibrarea 
Aparatul de măsură trebuie calibrat în mod regulat, pentru a asigura funcţionarea corectă. Anumite 
norme privind funcţionarea pretind calibrări zilnice. Extech vă oferă câteva aparate de calibrare 
acustică. 

1. Setaţi aparatul de măsură pe domeniile 60-110 dB sau 80-130 dB. 
2. Aşezaţi aparatul de calibrare peste microfonul sonometrului şi puneţi calibratorul în funcţiune. 
3. Instrumentul de măsură ar trebui să afişeze nivelul de ieşire decibeli ai calibratorului. Valorile 

tipice pentru nivelul de ieşire sunt 94 dB şi 114 dB. 
4. Atunci când instrumentul de măsură se află în interiorul a ± 2 dB din nivelul de ieşire al 

calibratorului nu este nevoie de reglare. 
5. Setaţi nivelul corect cu ajutorul tastei calibrare (partea posterioară a instrumentului de 

măsură).  
 
Plasarea instrumentului de măsură 
Sonometrul poate fi ţinut în mână, ori poate fi plasat pe birou sau montat pe perete ori stativ. Pentru montarea pe un perete 
aduceţi microfonul în poziţie verticală, pentru a diminua influenţa reflexiilor acustice. Pentru plasarea pe un birou rabataţi 
suportul posterior şi blocaţi-l. Filetul pentru montarea pe stativ se găseşte în partea inferioară a aparatului.  

 
 
Microfon conectat la distanţă (opţional) 
Cablul de microfon 15’ opţional poate fi folosit pentru a instala microfonul 
într-un loc anume în timp ce vizualizaţi nivelul dB şi/sau pentru a genera o 
alarmă de nivel maxim într-o altă locaţie. Pentru a demonta microfonul 
deşurubaţi colierul de fixare şi ridicaţi microfonul ca să-l puteţi decupla de 
la conector. Cablul prelungitor poate fi legat apoi la conectorii adecvaţi. 
Operaţia de calibrare se efectuează după instalarea cablului.  
 
Ieşire alarmă (opţional) 
Ieşirea alarmă activează modulul opţional releu alarmă de la distanţă (cablu şi releu) atunci când este depăşită limita setată. 
Modulul releu poate fi folosit pentru a alimenta indicatoare externe de avertizare, panouri tip „PĂSTRAŢI LINIŞTEA” sau alte 
indicatoare utile pentru situaţiile în care nivelul sonor depăşeste valoarea limită setată. Pentru informaţii privind conectarea vezi 
manualul de utilizare al modulului. 
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Schimbarea bateriilor 
 

 

Acest aparat funcţionează cu tensiune alternativă. Cele 8 baterii AA sunt adăpostite în compartimentul din partea posterioară a 
aparatului. Bateriile trebuie schimbate atunci când pe ecran apare simbolul baterie.  

1. Deconectaţi aparatul. 
2. Deschideţi capacul compartimentului bateriilor. 
3. Instalaţi bateriile/acumulatoarele în compartiment la polaritatea corectă. 
4. Reaşezaţi capacul compartimentului.  

 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile 
reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. 
Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 
 
Evacuarea deşeurilor 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor naturale cu 
prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
 

ATENŢIE 
Acest aparat nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor. 
Acest aparat include mici părţi componente ce pot fi înghiţite de către copii. Dacă se întâmplă acest lucru consultaţi imediat un 
medic. 
Materialele folosite la împachetarea produsului şi bateriile nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni 
periculoase pentru copii. 
Extrageţi bateriile atunci când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele daune create prin 
curgerea bateriilor.  
Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi aceste 
baterii.  
Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc.  
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Copyright © 2011 German Electronics (ediţia în limba română) 
 
 
Toate drepturile rezervate, inclusiv dreptul de reproducere totală sau parţială sub orice formă.  


