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  ایــن محصــول بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه بــه کمتریــن هزینــه نگهــداری ســالیانه نیازمند اســت و بــه راحتی
با استفاده از یک کالیبراتور صدا، کالیبره می گردد.

 در کنار سخت افزار مناسب،  بهره گیری از نرم افزار کاربردی Noise Platform با امکانات متعددی از قبیل امنیت 
ذخیره سازی باال )bit SSL encryption-256(، نمایش، آنالیز و گزارش گیری داده ها به همراه دسترسی  سریع و 

 آســان از هــر مــکان )فقــط بــا داشــتن نــام کاربــری و رمز عبــور(، بدون نیــاز به نصــب هیچگونه نــرم افــزار جانبی دیگــری را فراهم می ســازد.

برخی از ویژگی ها:
ÉÉقیمت کامال اقتصادی در مقایسه با محصوالت سایر سازندگان

ÉÉIEC 61672-1 اندازه گیری دائمی )2۴ ساعت روز / 7 روز هفته(، با دقت اندازه گیری کالس 1 مطابق با استاندارد

ÉÉ  28-120        در بازه )Leq( اندازه گیری تراز معادل مواجهه صوت

ÉÉ مناســب بــرای پایــش نویــز شــهری، فعالیــت هــای صنعتــی، ســاختمانی، ورزشــی، کنســرت هــا، جشــنواره هــا،  نمایشــگاه هــا و همچنیــن کنتــرل

ســطح صــدا در مــکان هــای ســاکت و آرام 

ÉÉحفاظت کامل میکروفن در برابر عوامل خارجی از قبیل باد، باران، پرندگان وحشرات

ÉÉ)IP65( مقاوم در برابر نفوذ گرد و خاک و آب 

ÉÉ 395 میلــی متــر( بــا امــکان نصــب آســان بــر روی انــواع تجهیــزات شــهری از قبیــل تیرهــایX120X91(کوچــک ،)ســبک)حدود 1 کیلوگــرم

چــراغ بــرق، بیلبــورد هــا و ...

ÉÉامکان تغذیه از برق شهری، باطری، صفحات خورشیدی و کابل شبکه

ÉÉ Ethernet )RJ45(, loop 4-20mA, Wi-Fi, GPRS/3G modem :آپشن های مختلف درگاه های ارتباطی

ÉÉدمای کارکرد از 10- تا ۵0+ درجه سانتیگراد

ÉÉامکان شبکه کردن تعداد نامحدودی از سنسور )ایستگاه( ها

ÉÉ )Open source(و سایر نرم افزار های منبع باز Noise Platform سازگاری با نرم افزار کاربردی

www.TOPCOinstrument.com

dBA

 سنســور )ایســتگاه( پایــش نویــز مــدل TA120 بــه منظــور پایــش دائمــی ســطح صــدا بــا قیمــت 
ــی                 ــتاندارد IEC 61672-1(، توســط کمپان ــا اس ــق ب ــاال )کالس 1 مطاب ــری ب ــدازه گی ــت ان ــال اقتصــادی و دق کام
 اســپانیا بــا حــدود ۵0 ســال ســابقه، طراحــی و بــه بــازار معرفــی شــده اســت. وزن و ابعــاد کــم 
ــزات شــهری از  ــر تجهی ــر روی اکث ــاال)IP65(، امــکان نصــب آســان آن ب ــار درجــه حفاظــت ب ایــن دســتگاه، در کن

قبیــل تیــر هــای چــراغ بــرق، بیلبــورد و ... را فراهــم مــی آورد.



;É ،ــاران ــاد، ب ــل ب ــی از قبی ــل خارج ــر عوام ــن در براب ــل میکروف ــت کام حفاظ
)IP65( ــاک و آب ــرد و خ ــوذ گ ــر نف ــاوم در براب ــرات  و مق ــدگان وحش پرن

;Éامکان تغذیه از برق شهری، باطری یا صفحات خورشیدی

;É ــب ــکان نص ــا ام ــر( ب ــی مت ــک)395X120X91 میل ــرم(، کوچ ــبک)حدود 1 کیلوگ س
 آســان بــر روی انــواع تجهیــزات شــهری از قبیــل تیرهــای چــراغ بــرق،

بیلبورد ها و ...

;É:آپشن های مختلف درگاه های ارتباطی 
Ethernet )RJ45(, loop 4-20mA, Wi-Fi, GPRS/3G modem 

;É بــا امکانــات متعــددی از قبیــل امنیــت Noise Platform نــرم افــزار کاربــردی
ذخیــره ســازی بــاال، نمایــش، آنالیــز و گــزارش گیــری داده هــا به همراه دسترســی 
ســریع و آســان از هــر مــکان، بــدون نیــاز بــه نصــب هیچگونــه نــرم افــزار جانبــی 

دیگــری را فراهــم مــی ســازد.
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;Éقیمت کامال اقتصادی در مقایسه با محصوالت سایر سازندگان
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