
 

Podatki instrumenta 

 

Precizni merilnik ravni zvoka 

Nor145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplikacije 

• Hrup v okolju 

• Gradbena akustika 

• Monitoring hrupa 

• Akustično testiranje izdelkov 

• Hrup na delovnem mestu 

• Infrazvok 

• Snemanje hrupa 

• Kompatibilnost z Nor850 

• Ustreza standardom za 

meritve zvoka in vibracij 
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Splošne lastnosti 
 
 

√  Natančen merilnik ravni zvoka in 

frekvenčni analizator razreda 1 

√  Enostavna povezava preko vgrajenega WLAN in 

3G/4G LTE modema 

√  Velik barvni zaslon na dotik (4.3”) 

√  Tipke za hitro delo z inštrumentom v 

zahtevnih okoljih 

√ Intuitivni uporabniški vmesnik z grafičnimi 

ikonami za izbiro načina merjenja in 

prilagojenih uporabniških nastavitev 

√  Vgrajen spletni strežnik 

√  Glasovne in tekstne beležke in vgrajen 

GPS za dokumentiranje meritev 

√  Široko frekvenčno območje  

(0,4 Hz – 20 kHz in 1/3 oktavnim filtrom) 

√  Sočasne 1/3 oktave in FFT analize zvoka 

√  Dinamično merilno območje do 120 dB 

√  Obširni sprožilni sistem za poročila, 

snemanje zvoka in kamera 

√  Popolna integracija s programsko opremo Nor850  

√  Podpora za več jezikov 

√  Obsežen sistem pomoči  

 
 

Ročni analizator zvoka Nor145 je precizen enokanalni 

merilnik hrupa, namenjen najzahtevnejšim akustikom, saj je 

zasnovan tako, da omogoča merjenja najrazličnejših 

standardiziranih meritev. Združuje uporabniško in oblikovno 

filozofijo instrumenta Nor150, a je zasnovan v manjše in lažje 

ohišje. Medtem ko je Nor150 v glavnem zasnovan za 

dvokanalne aplikacije, ima Nor145 samo en kanal, a je 

optimiziran za enostavno povezavo z NorCloud, NorRemote 

ali Nor850, preko vgrajenega WLAN in 3G/4G LTE modema. 

Nor145 postavlja nove standarde prijaznosti do uporabnika in 

prefinjenosti, ki jih še ni na voljo v nobenem drugem merilniku 

ravni zvoka na trgu. Robustna zasnova v kombinaciji z 

obsežnim obsegom merilnih aplikacij, ki so zajeti v eni enoti, 

je zato prava izbira za vsakega profesionalnega akustika. 

Inštrument Nor145Z ima velik 4.3” barvni zaslon na dotik, kar 

uporabniku zagotavlja prijaznost pametnega telefona. 

Nadaljnje funkcije vključujejo: vgrajeni spletni strežnik, WLAN, 

3G/4G modem, GPS in napredni glasovni in besedilni beležki, 

ki prinašajo prefinjenost, ki jo običajno najdete samo v kolikor 

na terenu delate z laboratorijsko opremo. Povezava s 

pametnim telefonom, tablico ali osebnim računalnikom na 

daljavo omogoča popoln nadzor nad instrumentom. 

Programska oprema omogoča dodajanje fotografij, video 

posnetkov in glasovnih beležk iz pametnega telefona, kar se 

brezhibno integrira z markerji hrupnih dogodkov v podatkih o 

hrupu. 

Nor145 je integriran s podatkovno bazo NorCloud,  

večkanalno merilno platformo Nor850 in programoma za 

naknadno obdelavo in poročanje NorReview. Izvoz podatkov 

v druga programska okolja kot sta Excel® in Matlab® še nikoli 

ni bilo lažje.  

 
Seznam zagonske aplikacije 

Nor145 pokriva zelo široko paleto merilnih aplikacij. 

Kljub temu je konfiguracija in uporaba instrumenta enostavna 

in intuitivna. Ob zagonu se pojavi aplikacija seznama začetnih 

nastavitev z ikonami, kjer je možno izbrati aplikacijo, s katero 

želimo delati. 

Prav tako lahko ustvarite svoje najljubše nastavitve in jih 

izberete za prikaz v istem meniju. Te so prikazane kot manjše 

ikone. Na voljo je tudi niz prednastavljenih nastavitev, 

označenih z oranžnim okvirjem okoli ikone. Prednastavljene 

ikone so odvisne od države. Zato se ni potrebno pomikati po 

nastavitvah za nacionalne standarde, ki se ne uporabljajo za 

vašo državo. 



Merilnik ravni zvoka Nor145 

3 

 

 

 
LED lučka zagotavlja uporabne informacije 

s spreminjanjem barve pri merjenju, 

preobremenitvi, prazni bateriji, snemanju 

zvoka itd. 

   4,3” barvni zaslon na dotik 

 

Inovativna zasnova in dizajn za poenostavljene meritve 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Priključek za slušalke in mikrofon 

za snemanje komentarjev. 
 

Zvočni posnetki in komentarji 

se lahko ponovno predvajajo 

že na instrumentu. 

 
 
 
 

Opcijsko vgrajen GPS, WLAN in 

3G/4G modem z notranjimi antenami. 

 
Za delovanje v območjih z nizko 

močjo signala so lahko priključene 

zunanje antene za modem 3G/4G. 

Podpira 2 anteni za raznolikost, ki 

zagotavlja boljšo pokritost. Zunanja 

antena ima dodatno podporo za 

2G/Edge. Za običajne aplikacije 

zadostuje notranja 3G/4G antena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAN, USB, kartica Micro SD, 

15 pin Norsonic multi I/O vtič in 

napajalni priključek. 

Osvetljena tipkovnica in zaslon. 

Podaljšanje trajanja baterije, 

svetlost in časovno omejitev 

nastavimo v meniju za nastavitev 

(power setting menu). 
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Tipka za informacije (INFO). Na zaslonu 

INFO so prikazane najpomembnejše 

nastavitve parametrov meritev in koristni 

namigi o napakah in kazalnikih polja.  

 

Uporabniški vmesnik 
 
 

Nor145 ima zaslon na dotik, podoben tistemu na pametnem 

telefonu. Grafični vmesnik omogoča poleg dela na zaslonu 

tudi uporabo tipk, ki so nepogrešljive pri  zahtevnem 

terenskem delu pod zahtevnimi pogoji okolja (mraz, vročina, 

prah), pri katerih vmesnik na dotik ni najboljša rešitev. 

Zalon na dotik se uporablja za nastavitev analizatorja zvoka in 

pri naknadni obdelavi podatkov. Vse funkcije ki so potrebne 

za strokovno izvajanje meritev so na tipkah (start, stop, calib, 

pause...). 

 

Nor145 omogoča različne vrste prikazov. Na voljo je 

prednastavljen izbor grafičnih prikazov, kot so: raven 

vs. frekvence (L/f), raven vs. čas (L/t) in klasični 

prikaz merilnika hrupa. 

 
Grafični vmesnik omogoča štiri različne nastavitve  

prikazov in hitro preklapljanje med njimi s tipko VIEW. 

Pogled je lahko enojen ali dvojen. 

 
Dvojni pogled ali razdeljen zaslon omogoča opcijo 

kombinacije kot je L/f zaslon z L/t zaslonom. Ta 

kombinacija je še posebej uporabna, v kolikor 

opravljate večspektralno analizo in želite manevrirati 

tako v časovni kot v frekvenčni domeni. Lahko se celo 

odločite za prikaz 1/3 oktavnih filtrov ter FFT - vse 

vzporedno analiziranimi! 

 
Na voljo so različni prikazi zaslonov, odvisno od 

načina merjenja, ki ga uporabljate (npr. okoljska ali 

gradbena akustika). 

TBL tipka. Preklopi med grafičnim in numeričnim/tabelnim 
prikazom. Vsak grafični prikaz ima povezani numerični prikaz. 

 

 
Grafični prikaz lahko sočasno vsebuje do 3 

različne parametre, ki jih merimo. Če jih v enem 

prikazu izberete več, se lahko s tipko FUNC 

premikate med izbranimi merjenimi parametri. 

 

 

 
 
 

 
 
 

Tipka za spomin (MEM) 

dostopa do pomnilniškega 

sistema. 

 
START - začetek meritev ali  
STOP - zaključek merjenja. 

 
 

Tipka za nastavitev (SETUP) 

dostopa do menija. 

 
 

Tipka za vklop / izklop / 

zaklepanje tipkovnice. 
 

Tipka X (     ) zapusti meni brez 

sprememb. 

 

 
 

Tipka √ ali OK zapusti trenutni meni 

in shrani/sprejme trenutne izbire. 

 
 

Kurzor tipke  (   ).Ključen 

za premik kurzorja v grafičnih in 

tabelarnih prikazih. 

 

Tipka za kalibracijo (CAL) 

aktivira postopek delovne 

kalibriracije inštrumenta. 

Tipka Pause   (       ).  

Začasno ustavi beleženje 
izmerjenih podatkov v bazo 
podatkov z globalnimi 
rezultati. Premor je funkcija 
preklopnega sloga. Vključuje 
tudi grafično funkcijo brisanja 
(back erase). 
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Statusna vrstica       

Slika meritev 

Vrstica funkcijskih tipk 
  

Vrstica funkcijskih tipk na dnu 
zaslona ima različne funkcije, 
odvisno od tega, v katerem meniju 

ali prikazu se nahajate. 

Čeprav je instrument enostaven za 
uporabo, je na voljo obsežna 

spletna pomoč. S tipko ? lahko 
dostopate do pomoči za trenutni 
prikaz, v katerem se nahajate. 
Poleg tega lahko poiščete ključno 
besedo ali jo najdete v kazalu. 

 

Statusna vrstica 
 
 

Statusna vrstica na vrhu zaslona zagotavlja koristne 

informacije o instrumentu in trenutnih meritvah. 

 
 
 

 

Statusna vrstica 

1 Baterijski merilnik 

2 Prikaz preobremenitve 

3 3G ali 4G LTE način 

4 Indikator jakosti mobilnega signala 

5 Moč signala HotSpot  

6 Indikator moči signala WLAN  

7 GPS 

8 Stanje meritev – pripravljen, čaka na sprožilec, teče, ustavi, 
konča, shrani, zaklene 

 

 9 Način uporabe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 Ura v realnem času v stanju pripravljenosti. V vseh 
drugih načinih se prikaže čas merjenja. 

        11 Funkcija pomoči 

 

Statusna vrstica v meniju ni prikazana. 
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Merjeni parametri zvoka 
 

Osnovna konfiguracija Nor145 je opremljena s sočasnim 

merjenjem ravni zvoka s časovnimi konstantami "Fast" 125 

msek, "Slow" 1 sek in "Impulse" s časovno konstanto 32 msek. 

Istočasno je omogočeno sočasno merjenje ravni hrupa, ki so 

frekvenčno utežene po A, C in Z frekvenčnih krivuljah. Osnovni 

merilni parametri so; 

 

SPL    Trenutna raven zvočnega tlaka 

L
max 

Najvišja izmerjena raven  zvočnega tlaka 

Lmin Najnižja izmerjena raven zvočnega tlaka 

L
eq 

Integrirani logaritemsko povprečni SPL 

L
Eq

I Impulzno časovno uteženo povprečje SPL 

L
E 

Ekspozicijska raven 

L
PEAK 

Vršna raven (max. Peak Level)  

L
n 

Percentilne vrednosti; L1, L5, L10, L90, L95, L99 

Tmax5  “Takt Maximal” – poseben parameter merjen 

večinoma v Nemčiji 

T
X 

Odmevni čas T
15

, T
20

, T
30  

EDT Zgodnji odmevni čas 

    Časovni profil / beleženje zvočnih ravni 

Koncept časovnega profila, t.j. raven vs. časovni profil (L/t), 

znan tudi kot zapisovalnik ravni, je del osnovne 

funkcionalnosti inštrumenta. Na voljo so trije časovni profili, Profil 

A, Profil B in Profil Premikanje. Profil A je glavni profil, iz 

katerega sta pridobljena druga dva. Ločljivost časovnega 

profila A je nastavljiva na katerokoli vrednost med 5 ms do 24 

ur. Profil B ima ločljivost 1 sekundo. Profil A se sam nastavi na 

na 1 sek, v kolikor je aktiviran Profil B ali profil Premikanje. 

 

Prednost uporabe več časovnih profilov je izmeriti nekatere 

vrednosti z visoko ločljivostjo (Profil A), medtem ko Profil B 

meri vrednosti z daljšimi časovnimi intervali: 

 

Pok lahko izmerimo po časovnem profilu A, medtem ko se 

splošna raven hrupa v okolju meri s profilom B. 

Vrednosti LAeq beležimo vsako sekundo, percentilno 

vrednost L95 pa vsakih 15 minut. Poleg tega se za celotno 

meritev merijo globalne (splošne) vrednosti. Možno je izbrati 

meritev enega ali več razpoložljivih merilnih parametrov za 

časovne in globalne profile. 

 

 
 
 
 
 

 

Glavne značilnosti - pregled 

 
 
 

Profil A zagotavlja podrobno analizo    

 
Profil B zagotavlja podrobno analizo, vendar z nižjo 
ločljivostjo kot Profil A    
 
Premikanje Leq zagotavlja vrednost Leq za vnaprej  
določen čas razpona vzporedno z meritvijo                            
 

Global je predstavljen z eno skupno vrednostjo 
na funkcijo merjenja    
 
Dodane so lahko oznake različnih vrst    
 

Z namenom identifikacije ali za analizo lahko 
posnamemo zvočni signal    

 
Glasovni zapisi so lahko dodani    

 
Besedilni zapisi so lahko dodani    

 
Slike so lahko dodane    



Merilnik ravni zvoka Nor145 

7 

 

 

 

Frekvenčna analiza – Spektrogram 

Z 1/1 in 1/3 oktavnimi filtri v realnem času od 0,4 Hz do 20 

KHz lahko izvedemo podrobno frekvenčno časovno analizo 

hrupa. Osnovna analiza temelji na časovno povprečenem 

frekvenčnem spektru, ki je primeren samo za stacionarne 

signale zvoka. Vendar pa je pogosto potrebno zajeti več 

spektrov, da bi analizirali frekvenčno vsebino v časovni 

domeni nestacionarnega signala. S tem lahko spremljamo 

kako se frekvenčni spekter spreminja v času. 

Nor145 meri frekvenčne spektre s frekvenčno resolucijo 1/3 

oktave, v frekvenčnem območju od 0,4 Hz do 20 kHz s 

časovno ločljivostjo 25 ms in s polnim dinamičnim razponom, 

ki je večji od 120 dB. Inštrument sočasno beleži spektre, ki so 

uteženi z vsemi tremi frekvenčnimi uteženji "A", "B" in "Z", ob 

tem pa omogoča tudi shranjevanje zvočnih posnetkov. Če je 

shranjevanje zvočnih posnetkov onemogočeno lahko 

shranjujemo spektre s časovno resolucijo 5 msek. 

FFT 

Močan numerični procesor v Nor145 omogoča vzporedno 

procesiranje za FFT, za 1/3 oktave in frekvenčna uteženja. 

Frekvenčno območje je do 20 kHz. Podprti sta dve frekvenčni 

ločljivosti: f =1,46 Hz z 14000 diskretnimi frekvencami in  

f =2,94 Hz z 7000 diskretnimi frekvencami. 

 
 
 
 
 
 

 

Spektrogram je množica sprektrov, shranjenih v enakomernih 
časovnih intervalih, ki jih lahko poljubno nastavljamo. Spektrogram 
je lahko sestavljen iz spektrov z oktavno frekvenčno resolucijo ali pa 
iz spektrov s frekvenčno resolucijo 1/3 oktave. 

 

Os zvočne ravni 

 
 

Razdeljen pogled s FFT in 1/3 
oktavnimi filtri. Povezovalni kurzor 
povezuje kurzor v zaslonu za FFT 
s pripadajočim frekvenčnim 
območjem 1/3 oktavnih filtrov, kar 
olajša manevriranje v frekvenčni 
domeni. 

 

 
 
 
 

Vibracije 

Meritve vibracij so z Nor145 izjemno enostavne. Vključiti je 

samo potrebno napajanje komunikacije IEPE in povezati 

pospeškometer neposredno na 7 pinski predojačevalnik preko 

ustreznega kabla. 

Lahko se odločite za analizo v dB ali realnih enotah kot so 

mm/s2. Poleg tega lahko signale vibracij analizirate v spektru 

vibracij z resolucijo1/3 oktave v frekvenčnem območju od 

0,4Hz, ali pa z FFT analizo. Omogočena je tudi sočasna 

analiza obeh načinov frekvenčne analize. 

 
Podprte so naslednje merjene veličine: 

 
- m/s2 (pospešek) 

- m/s (hitrost) 

- m (premik) 
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Velik zaslon – intuitivna uporaba 
 
 

Nor145 ponuja več načinov za sestavljanje vrste različnih 

prikazov, ki omogočajo hiter pregled, z največ možnimi 

informacijami o merjenih vibroakustičnih veličinah in o stanju 

vaše merilne naprave. 

S tipko VIEW se lahko pred, med in po meritvah nastavijo in 

pregledujejo 4 različni prikazi na zaslonu. Iz izbranih 

razpoložljivoh grafov si lahko z lahkoto sestavite prikaz, ki 

vam najbolje ustreza. V prikaz lahko vključite grafe kot so 

časovni prikaz ravni, različne spektre, klasičen prikaz 

merilnika hrupa ali prikaz statističnih vrednosti merjenega 

zvoka kot sta kumulativna porazdelitev vrednosti ravni ali pa 

verjetnostna porazdelitev ravni. 

Prikaz na zaslonu je lahko enojni ali dvojni. Vsak grafični 

prikaz pa lahko pretvorite v numerični prikaz, kjer iz tabel 

lahko odčitate točne vrednosti, ki vas zanimajo. Za preklop 

med numeričnim in grafičnim prikazom pritisnite tipko TBL. 

Če merite in shranjujete več kot 3 merjene parametre, lahko s 

tipko FUNC preklapljate med različnimi parametri, ki se 

prikazujejo na ekranu. En merilni parameter je lahko zaklenjen 

v pogledu, tako da je vedno prikazan med pomikanjem po 

drugih razpoložljivih parametrih. 

Konfiguracija grafičnega prikaza se shrani skupaj z meritvijo in 

se lahko shrani tudi kot uporabniško določena nastavitev. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Časovni potek ravni 

Zaslon enotnega prikaza ravni v odvisnosti s časom je 

sestavljen iz glavnega okna, ki istočasno prikazuje do tri 

vrednosti. Markerji so označeni s krepkimi vodoravnimi 

črtami. Markerji lahko označujejo zvočni posnetek ali 

ročno vstavljen komentar. Črtkana vodoravna črta 

označuje posamezen marker, kot je sprožena slika ali 

ročno vstavljen enojni marker. 

 

Zgornji graf je stisnjen graf, ki pokriva celotno meritev in 

omogoča popoln pregled. Rumeno polje je trenutni 

pogled v glavnem grafu. 

Os X se lahko nastavi na obdobje #, relativni ali 

absolutni čas. Lahko se hitro premikate vzdolž osi X, 

tako da se dotaknete zgornjega grafa ali uporabite 

funkcijo povečave. Poleg tega lahko preskočite med 

markerji ali ponovno predvajate zvočne posnetke, si 

ogledate slike in komentarje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enoten pogled ravni vs čas. Slika ravni vs čas je na voljo kot pokončni ali ležeči pogled. 
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Dvojni pogled z L/t in L/f 

V konfiguraciji prikaza z deljenim pogledom je mogoče  

sestaviti katerokoli kombinacijo razpoložljivih grafov. 

Prikaz z razdeljenim pogledom je na voljo le kot 

pokončni prikaz. 

Posebno uporaben prikaz je kombinacija L/f (spektra) z 

L/t (časovnim potekom ravni). Z izbiro kazalca povezave, 

premikate kazalec hkrati v časovni in frekvenčni domeni. 

Druga uporabna kombinacija je kombinacija grafičnega 

in numeričnega pregleda. 

Dvojni pregled z L/t in L/f 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prikaz ravni v funkciji frekvenc - Spekter 

Enoten prikaz ravni v funkciji frekvenc - Spekter je na 

voljo v pokončnem ali ležečem pogledu. Podprtih je več 

oblik: polna ali odprta vrstica bar grafa, črta ali stopnica. 

Poleg barvne izbire vsakega grafa lahko konfigurirate 

tudi vrstni red risanja grafa: nazaj, sredi ali spredaj. 

Enoten zaslonski prikaz ravni vs frekvenca – pokončni ali ležeči prikaz. 
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Klasičen prikaz merilnika hrupa 

Prikaz merilnika hrupa je zasnovan posebej za 

uporabnike, ki potrebujejo prikaz z velikimi številkami in 

malo informacijami, kar pride prav pri delu pod 

ekstremnimi pogoji, kjer je potrebno vrednosti hitro 

odčitavati. 

 
Kot pri ostalih načinih prikaza zaslona, lahko tudi pri tem 

poljubno izbirate kateri trije merjeni parametri se 

istočasno prikazujejo. Črtni graf bar graf prikazuje 

trenutno vrednost. 

 
Ta pogled je na voljo le kot pokončna slika. 

Zaslon merilnika zvoka 

Kumulativna in verjetnostna porazdelitvena funkcija (PDF) 

sta združeni v enem prikazovalniku z vodoravnim grafom trenutne ravni zvočnega tlaka. Tako vrednost PDF kot tudi 

kumulativna vrednost na točki kurzorja sta prikazani istočasno. 

Izmeri se lahko do 8 prosto izbranih percentilnih vrednosti. Izbrana je lahko katera koli vrednost od 0,1% do 99,9%. Vsi 

frekvenčni pasovi z vsemi frekvenčnimi uteženji se izračunajo tako za celotno merjenje kot globalno merjenje, kot tudi za 

vsako obdobje časovnega profila, pod pogojem, da je ločljivost profila nastavljena na več kot 2 minuti. S tem dobimo spekter 

percentilnih vrednosti 

 

 

Kumulativna in verjetnostna porazdelitvena funkcija (PDF) – tako v pokončnem kot ležečem prikazu. 
Širina statističnega razreda je 0,2 dB v celotnem območju 130 dB, vključno z 1/1 in 1/3 oktavnimi filtri. 
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Numerična tabela je povezana z vsemi 
grafičnimi pogledi. S pritiskom na tipko TBL 

preklapljate med grafičnim in numeričnim 
prikazom. Deluje pri enem samem kot tudi pri 

deljenemu zaslonu. 

Meni za upravljanje senzorja 

Vgrajena podatkovna baza senzorjev vsebuje podatke o 

nizu standardnih pretovornikov, s čimer se je moč 

izogniti nepravilnim nastavitvam. Poleg tega je mogoče v 

bazo podatkov dodati tudi druge dodatne senzorje. Vsi 

podatki o kalibraciji itd. so shranjeni in jih je mogoče 

uporabiti kasneje. 

Če določite potrebni interval zunanjih kalibracj za 

posamezni senzor, vas instrument sam obvesti, v kolikor 

je senzor potrebno periodično kalibrirati. 

Meni za senzorje 

Zgodovina kalibracij omogoča popolno sledljivost občutljivosti mikrofona. 
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Kalibracija 

Meni kalibracije ponuja tri metode kalibracije: 

manual, auto in mic. check. 

Manual - Ročna kalibracija je tradicionalen način z 

ročnim nastavljanjem občutljivosti, dokler se ne doseže 

želene vrednosti ravni. 

Auto – Samodejna kalibracija je lažji način. Izberete 

raven kalibracije in pritisnete tipko “go”. Občutljivost se bo 

samodejno prilagodila pravilni vrednosti ravni. 

Mic.Check je ročni test zunanjega mikrofona z 

dodano funkcijo SysCheck. 

1/3 oktavni spekter, na voljo v meniju za 

kalibracijo, pomaga preveriti ali je raven hrupa v 

okolju dovolj pod ravnjo kalibracijskega signala. 

 
Spodnji L/t graf vsebuje zgodovino podatkov o 

predhodnih ravneh kalibracije, narejene za izbrani 

senzor. To je kontrolna karta, iz katere je mogoče videti, 

kako mikrofon/pospeškomer vzdržuje svojo kalibracijsko 

raven. Spremembe, ki presegajo ±1.5 dB glede na raven 

preverjanja, nastavljeno za posamezen senzor, bodo 

sporočile napako. Raven preverjanja je označena z 

vodoravno oranžno črto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meni kalibracije – Ročni in samodejni način 

 

 

Funkcije grafa premor-povratek-brisanje (back erase) 

Funkcija premor-povratek-brisanje z nastavljivim intervalom 

med 0 in 20 sek omogoča začasno ustavitev meritve in 

odstranitve neželenega hrupnega dogodka. 

Dotaknite se grafa, s katerim želite nadaljevati. Neželeni hrup 

se ostrani iz celotnega izračuna. V časovnem poteku ravni se 

dogodek sicer ohrani, vendar pa se vstavi marker za premor in 

označeni del signala se ne upošteva pri izračunu. 

V programu za obdelavo in poročanje - NorReview, lahko 

vključite ali izločite poročanje o izločenih hrupnih dogodkih. 

Funkcije grafa premor-povratek-brisanje 



Sound Analyser Nor145 

 

 

 

Izbirne razširitve in dokaz prihodnosti  
 

 
Nor145 ima obsežen izbor funkcij, ki so na voljo v osnovni 

različici. Modularna zasnova programske opreme omogoča 

funkcionalno razširitev, ko le-to potrebujete (in ne ob nakupu 

instrumenta). To velja za vse opcije, razen za strojno opremo 

vezano na opciji 1 in 16, ki ju ni mogoče naknadno vgraditi. 

Vse nameščene opcije ostajajo v instrumentu, zato ni potrebe 

po nadaljnjem nalaganju opcij ob uporabi. 

Norsonic zagotavlja redne posodobitve vdelane programske 

opreme z novimi funkcijami in opcijskimi razširitvami. Uvajamo 

nove funkcije za izboljšanje ravnanja z instrumentom. 

Implementacija novih standardov in revizij obstoječih 

standardov je del naše sheme vzdrževanja programske 

opreme. Naša politika naknadnega vgrajevanja je ohranjanje 

vašega Norsonicovega instrumenta posodobljenega skozi 

celoten življenjski cikel instrumenta. 

 
Trenutno so razpoložljive spodaj naštete opcije. Z 

neprestanim razvojem bo kmalu na voljo še več opcij, ki bodo 

omogočile razširitve nadaljnje uporabe Nor145. Na bodoče 

razširitve bodo vsekakor vplivali tudi naši kupci, katere skrbno 

poslušamo. Vaš glas je odločilen za prihodnji razvoj Nor145, 

da ustvarimo še boljši ročni merilnik hrupa in vibracij. 

Osnovna enota Nor145 vključuje "A", "C" in "Z" frekvenčna 

uteženja s sočasnim merjenjem L
eq

, L
eqI

, L
E 

– integralnih ravni 

zvoka, SPL, L
max

, L
min 

ob sočasnem beleženjem po časovnih 

konstantah "F" (Fast), "S" (Slow) in "I" (Impulse), in izračune 
statističnih percentilnih vrednosti L

n
, in T

MAX5
. 

Merilni podatki se analizirajo kot globalne vrednosti poleg 

dveh vzporednih časovnih profilov s prilagojeno ločljivostjo od 

5 ms do 24 h. Omogočene so govorne ali besedilne opombe. 

Opcija 1. Vgrajen GPS. 

Opcija 3. 1/1 in 1/3 oktavni filtri (0,4-20kHz v 1/3 oktavnih 

filtrih), vključno z večspektralno funkcionalnostjo 

(spektrogram) v časovnem profilu A. 

Opcija 4. Snemanje zvoka, upravljanje markerjev in proženje 

dogodkov (triggering). 

Opcija 7. Generator signala s sinusnim, belim šumom, roza 

šumom, oktavno filtriranim šumom in pomikom diskretne 

frekvence (swept sine). Pomik diskretne frekvence je mogoč 

samo v kombinaciji  z uporabo programske opreme Nor850. 

Opcija 8. Zmanjšanje odmevnega časa in izračun T20 in T30, 

ki temelji na impulzivnem ali šumnem hrupu. Zahteva opcijo 3. 

V kolikor meritev RT temelji na vzbujanju s šumom, zahteva 

tudi opcijo 7. 

Opcija 9. Popoln način za gradbeno akustiko z integriranjem 

povprečenjem preko različnih pozicij mikrofona v prostoru, 

skladno z zahtevami standarda ISO 16283. Omogoča 

neposreden izračun zvočne izolirnosti, skladne s standardom 

ISO 717/1 in /2. (Zahteva opcije 3, 7, 8). 

Opcija 11. Izboljšan paket za ocenjevanje hrupa z notranjim 

spletnim strežnikom, vključujoč NorRemote za daljinsko 

upravljanje preko pametnih telefonov, tabličnih in osebnih 

računalnikov ter dodatni 4 sprožilci za neodvisno nastavitev 

različnih ravni sprožilca podnevi. Zahteva opcijo 4. 

Opcija 12. Povezljivost z NorCloud. Opcija omogoča dostop 

do storitve NorCloud (Norsonicov podatkovni oblak), merjenje 

in shranjevanje podatkov. 

Opcija 13. FFT. Deluje vzporedno z analizo 1/1 ali 1/3 

oktavnih filtrov. 

Opcija 16. Vgrajen WLAN in LTE modem (Edge – 4G). 

 
 
 
 
 
 
 

13 



Merlinik ravni zvoka Nor145 

14 

 

 

 

Analizator hrupa okolja 
 
 

√  Dvojni časovni profili z ločljivostjo od 5 ms in dodatno 

pomično poročilo z možnostjo sprožitve 

√  Obsežen sprožilni sistem (trigger) je vključen v  

poročilo in omogoča proženje avdio posnetkov, 

kamere in digitalne izhodne linije  

√  Možnost glasovnih komentarjev (diktafon), besedilnih 

in slikovnih opomb 

√  5 neodvisnih sprožilcev dogodkov (LDEN podpora) 

√  Napredno upravljanje markerjev 

√  Popolna oddaljena podpora preko aplikacije 

NorRemote za pametne telefone, PC in tablice 

√  Neprekinjena povezava z NorCloud za nenadzorovani 

monitoring in poročanje 

√  0-20 sek grafična funkcija premor-povratek-brisanje 

(back erase) 

√  Možnost predprožilca 0-120 sek, ki omogoča da 

shranjeni posnetek vsebuje posnetek hrupnega 
dogodka že preden je do njega prišlo  

√  Popolna integracija v programe za obdelavo podatkov 

in Excel 

Nor145 je idealen za vse vrste meritev okoljskega hrupa: 

kratkotrajne meritve, celodnevne meritve in permanentni 

monitoring, tako nadzorovan ali nenadzorovan. Meritve z 

markiranjem hrupnih dogodkov, zvočnimi posnetki in slikami 

sproženih dogodkov so s tem instrumentom postale 

enostavne. Velik 4.3” zaslon nudi vse potrebne informacije. 

Istočasno se lahko beleži do 60 merilnih parametrov. 

Sofisticiran sprožilni sistem omogoča različne ravni sprožitve 

za dan, večer ali noč s sprožilci dogodkov za zbiranje 

markerjev, zvočnih posnetkov in slik. Podatki se lahko 

prikažejo na daljavo na katerem koli računalniku, tabličnem 

računalniku ali pametnem telefonu. Iz iste naprave lahko 

spremenite nastavitve ali preprosto preverite stanje 

instrumenta Nor145. 
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Funkcija snemanja zvoka in slike 

Nor145 omogoča snemanje zvočnega signala, če je 

nameščena opcija 4. Najpogostejša aplikacija te opcije je za 

identifikacijo vira hrupa v posameznem hrupnem dogodku.  

Odvisno od izbrane kakovosti formata snemanja se lahko 

signal uporabi tudi za nadaljnjo analizo. Kakovost snemanja je 

na voljo v več formatih in usteza različnim aplikacijam 8, 16 in 

24 bitni ločljivosti s frekvenco vzorčenja 12 ali 48 kHz. 

Predsprožilec se lahko nastavi na način, da lahko zajame 

posnetek do 120 sek pred samim dogodkom. Snemanje 

zvoka se lahko začne ročno z uporabo tipkovnice ali 

daljinskega stikala. Snemanje zvoka je možno tudi, če je 

marker aktiviran. Neprekinjeno snemanje je omejeno samo z 

velikostjo SD spominske kartice. Posnetek se lahko ponovi na 

Nor145 s priključitvijo standardnih slušalk. Enostavno je 

mogoče pregledati posnetke v zaporedju meritev brez 

prenosa podatkov v računalnik. Podrobnejša analiza pa je 

primernejša z uporabo programa NorReview za naknadno 

obdelavo in poročanje. 

 

Napredno upravljanje markerjev 

Nor145 ima prefinjeno, a hkrati preprosto upravljanje z 

markerji. Izbrati je možno do 10 markerjev. Uporabnik lahko 

poimenuje marker, izbira med posameznim in preklopnim 

markerjem, barvo markerja in poveže dejanje z markerjem: 

omogočiti je možno referenčni ton, začetek snemanja, 

posnetek slike ali nastavitev enega od digitalnih izhodov na 

Norsonicov 15 pinski digitalni izhd I/O. Markerje je enostavno 

dodati v trenutno meritev. Meni za označevanje je mogoče 

skriti iz celotnega pregleda prikaza L/t. Opombe je mogoče 

dodati trenutni meritvi na enak način kot markerje. 

Sofisticiran sistem nastavitev prožilec meritev 

Konfigurirati je mogoče do 5 neodvisnih prožilcev meritev. 

Vsak prožilec se lahko aktivira z zunanjim stikalom/digitalnim 

signalom in/ali s prednastavljeno ravnjo zvoka, ali vrednostjo 

ravni pri posamezni frekvenci. V meniju za nastavitev 

prožilcev lahko konfigurirate kateri merilni parametri aktivirajo 

meritev, najdaljši in najkrajši čas meritve po proženju s 

hrupnim dogodkom, čas med hrupnimi dogodki, s čimer 

omejite ponavljajoče proženje istega hrupnega dogodka, ki jih 

npr. povzroči pes, ki laja itd. Dodatno lahko konfigurirate 

časovni razpon znotraj katerega bo posamezni prožilec 

aktiven. S petimi prožilci lahko združite do pet različnih pragov 

za LDEN ali podobne aplikacije. Proženje meritve hrupnega 

dogodka vstavi marker v časovni potek ravni, kar omogoča 

nadaljnje preiskave v programu za naknadno obdelavo in 

poročanje, NorReview. Poleg tega se lahko sproži snemanje 

zvoka in slike. Sliko je mogoče posneti z IP kamero ali kamero 

na pametnem telefonu, tabličnem ali osebnem računalniku. 

Slike se samodejno prenesejo in združijo z merilnimi podatki. 

Sliko ali predvajanje zvočnega posnetka si lahko ogledate na 

instrumentu Nor145 ali v programski opremi za obdelavo in 

poročanje NorReview. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meni za sprožitev dogodka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napredno upravljanje markerjev 



Merlinik ravni zvoka Nor145 

16 

 

 

 

Enostavna povezljivost z NorCloud 
 
 

V primerih, ko je potrebno izvajati permanentni monitoring 

hrupa ali pa v celodnevnem časovnem obdobju, kot so: 

 

• Monitoring gradbenega hrupa 

• Monitoring cestnega hrupa 

• Monitoring mestnega hrupa 

• Monitoring hrupa industrijskih objektov 

• Monitoring letališkega hrupa 

• Monitoring hrupa v pristaniščih 

• Monitoring hrupa na dirkah in streliščih 

• Koncerti in prireditve na prostem  

je izbira merilnika hrupa Nor145 najboljša. Ko vklopite 

instrument omogočite povezavo z NorCloud. V NorCloud 

registrirajte identifikacijsko številko instrumenta Nor145 in v 

svojem NorCloud projektu že lahko začnete zbirati podatke iz 

enega ali več instrumentov Nor145. Lahko nadzorujete 

nastavitve, prejmete opozorila o dogodkih in ustvarite 

samodejna poročila. Ko ste registrirani, lahko zlahka 

premaknete instrument med svojimi projekti, kadar je to 

potrebno. 

Zmogljiv generator poročil, integriran v NorCloud, omogoča 

oblikovanje lastnih predlog poročil, mogoče pa je uporabiti 

eno od Norsonicovih standardnih predlog. NorCloud je 

mogoče nastaviti tako, da po elektronski pošti razpošlje toliko 

poročil o meritvah kolikor jih potrebujete, lahko pa izberete 

časovno okno v grafu in ustvarite NorCloud poročilo na 

zahtevo glede na izbrano časovno obdobje. 

NorCloud je brezhibno integriran z NorReview, kadar je 

potrebna nadaljnja analiza merilnih podatkov. Izbrati je 

potrebno določeno obdobje, prenesti meritev in ga odpreti v 

programu NorReview. NorReview programski paket je 

zmogljivo orodje za naknadno obdelavo in predstavitev 

podatkov o okoljskem hrupu. 

Nor1545 je omarica, odporna na vse vremenske razmere, na 

voljo kot samostojna enota, dobavljiva v različnih 

konfiguracijah. 

Standardna verzija je opremljena z Nor145 in Nor1217 

zunanjim mikrofonom, vključno z enoletno osnovno naročnino 

za NorCloud. Možno jo je nadgraditi z notranjo baterijo, 

zunanjim 12V izhodom iz solarnega panela in/ali zunanjimi 

baterijami ter napajanjem za vremensko postajo. 

Za permanentni monitoring hrupa se priporoča nadgradnja 

mikrofona na ogrevan zunanji mikrofonski sistem Nor1216. 
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Ustvarjanje poročil 
 
 

Merjenje zvoka je pogosto več kot samo poročanje dBA 

vrednosti. Večina meritev se izvede v skladu s 

standardizirano metodo, ki zahteva poročilo, izdelano na 

standardni obliki, včasih pa boste morda potrebovali 

prilagojeno poročilo ali izračune v Excelu. Ne glede na to kaj 

potrebujete, vam ponujamo široko paleto programov, ki vam 

omogočijo oceniti podatke in ustvariti ustrezna poročila o 

meritvah. 

 
NorConnect za Nor145 

NorConnect je programska oprema za merjenje in upravljanje 

s podatki za datoteke meritev, prenesene iz Nor145 in 

Nor150. Nor145 meta tag olajša razvrščanje in iskanje po 

projektih, za iskanje meritve z enakostjo. Program nudi tudi 

funkcijo grafičnega in numeričnega prikaza vaših meritev. 

Odvisno od vaših meritev so na voljo optimizirana grafična 

orodja za poročanje o meritvah gradbene akustike, zvočne 

moči, meritev hrupa v okolju in druge splošne meritve 

akustike. 

Med meritvami je mogoče pregledati in poslušati zvočne 

posnetke ter ustvariti poročila z vnaprej določenimi ali 

prilagojenimi predlogami poročil.  Program je sinhroniziran s 

programskima paketoma Nor850 in NorReview, v kolikor je 

potrebna podrobnejša analiza. Prav tako nudi tudi enostavno 

integracijo v Excel. 

Program podpira vsa komunikacijska okolja, ki jih ponuja 

Nor145 in omogoča povezavo z instrumentom na daljavo 

preko modema, WLAN ali LAN. 

NorConnect je brezplačen in je del Nor145. 

 

 
 

Prikaz gradbene akustike 

 
 

Prikaz L/t z zvočnim posnetkom 
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NorVirtual 

NorVirtual posnema fizični instrument Nor145 na osebnem 

računalniku. Prikaz na računalniku (grafi, meniji, tabele itd.) je 

enak na zaslonu osebnega računalnika. Namesto prstov lahko 

uporabljate miško za upravljanje virtualne tipkovnice. 

Program na Nor145 podpira vse komunikacijske kanale, zato 

je mogoče ta program uporabljati v kombinaciji z NorConnect 

za povezovanje in nadzor oddaljenega Nor145 s praktično 

katerega koli mesta na svetu. NorVirtual je odlično orodje za 

seminarje, šole, univerze itd. 

NorVirtual je brezplačna programska oprema in je del Nor145. 

 
 
 
 
 

NorRemote Nor1050 

Vgrajeni spletni strežnik Nor145 odpira nove možnosti za 

oddaljeno komunikacijo in pridobivanje podatkov iz merilnika 

zvoka. Enostavno je potrebno samo povezati instrument prek 

LAN, GPRS ali WiFi z uporabo spletnega breskalnika za 

nadzor, prenos ali ogled meritev v realnem času. 

Program zajema vse aplikacije, od prenosa datotek do 

popolnega nadzora merilnika zvoka, dodajanja markerjev, 

začetka snemanja ali samo preverjanja stanja baterije. 

Povežite pametni telefon, tablični ali osebni računalnik z 

instrumentom Nor145. Slike in glasovne beležke, pridobljene 

iz pametnega telefona ali računalnika, bodo brezhibno 

integrirane z markerji v podatke o hrupu z markerji v 

časovnem profilu. 

NorRemote je del opcije 11. 
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NorReview Nor1026 

Evalvacija rezultatov meritev, izračuni in generiranje poročil. 

NorReview je vaše popolno orodje za evalvacijo okoljskega 

hrupa. Ima zmogljiv modul za izračune kazalcev hrupa Ld,Lv, 

Ln in Ldvn, ravnanje z markerji in dogodki, predvajanje zvočnih 

posnetkov s premikajočim se kurzorjem in še več. 

NorReview je pravo orodje za vse akustike, ki se ukvarjajo z 

okoljskim hrupom ali drugimi monitoringi, pri katerih se meri 

časovni potek najrazličnejših parametrov hrupa. 
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Analizator gradbene akustike 
 
 

√  Celoten izračun elementov gradbene akustike, 

vključujoč zvočno izolirnost pred hrupom v zraku, 
(na fasadah in med prostori) in pred udarnim 
hrupom, v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi 
standardi 

√ Omogoča enokanalne ali dvokanalne brezžične 

meritve z uporabo enega ali dveh instrumentov 
Nor145, krmiljenih preko Nor850 

√  Meritve odmevnega časa z vzporednim 

izračunom T15, T20, T30, Tmax in EDT 

√  Povprečenje časovnih krivulj padanja ravni  

√  Povratna integracija odmevnega časa, ki temelji 

na impulzivnem vzbujanju (z balonom, pokom) 

√  Uporabniku prilagojene posamezne krivulje 

padanja ravni 

√  Generator signala z belim šumom, roza šumom 

ali šumom po posameznih oktavah 

√  Podpira več pozicij mikrofona in zvočnikov z 

ustreznim aritmetičnim ali logaritemskim 
povprečenjem 

√  Pregled projekta z informacijami o vseh 

podrobnostih posameznih meritev in napredku 
projekta 

√  Popolna integracija s programsko opremo za 

poročanje Nor850  

Platforma gradbene akustike je zasnovana tako, da omogoča 

izvajanje vseh meritev zvočne izolativnosti na terenu. Mogoče 

je meriti zvočno izolativnost v zraku, fasadno izolativnost ali 

izolativnost pred udarnim hrupom. Nor145 ponuja široko 

paleto uporabniku prijaznih funkcij, ki pripomorejo k večji 

učinkovitosti meritev kot kdajkoli prej. 

Podprti standardi 

Nor145 podpira mednarodno serijo standardov ISO 16283 za 

terenske meritve zvočne izolativnosti v zgradbah in med 

gradbenimi elementi. ISO 16283-1 standard za zvočno 

izolacijo v zraku vsebuje izračune za normalne in razporejene 

prostore, tudi z dodatnimi kotnimi meritvami. ISO 16283-2 

standard se uporablja za zvočno izolacijo. ISO 16283-3 

standard za zvočno izolacijo fasade vsebuje izračune, ki 

temeljijo tako na vzbujanju s hrupom prometa kot z zvočnikom 

usmerjenim na fasadni element. Trenutno so podprti naslednji 

mednarodni in nacionalni standardi za meritve zvočne 

izolativnosti na terenu: 

• ISO 16283-1, -2 in -3 

• ISO 140-4, -5 in -7 

• ISO 717-1 in -2 

• ISO 10052 

• ASTM E336 in E413 

• ASTM E1007 in E989 

• DIN 4109-4 in -11 

• BS-ISO 140-4 in -7 

• SS-EN-ISO 25267 

• SIA 181 
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Merjenje zvočne izolacije 

Nor145 podpira vse zapletene podrobnosti izračuna, 

podane v različnih standardih v uporabniku prijaznem 

vmesniku. 

Merjenje zvočne izolacije pomeni merjenje ravni hrupa na 

sprejemni strani (sprejemni prostor), ki ga povzroča vir 

hrupa na oddajni strani (oddajni prostor). Vir hrupa je lahko 

zvočnk, vir udarnega hrupa ali pa promet z dovolj veliko 

gostoto. Meriti je potrebno tudi raven hrupa ozadja ko vir 

hrupa na oddajni strani ne deluje. Poleg tega je potrebno 

meriti tudi odmevni čas v sprejemnem prostoru. Odmevni 

čas se uporablja za korekcijo ravni v sprejemnem prostoru 

glede na zvočno absorpcijo v prostoru. Za izračun zvočne 

izolirnosti je potrebno izmeriti tudi raven hrupa na oddajni 

strani, pri tem pa povprečiti rezultate meritev iz več 

položajev mikrofona. Nekateri standardi zahtevajo tudi več 

položajev zvočnikov, kar je implementirano v uporabniški 

vmesnik instrumenta Nor145 z vgrajeno opcijo za 

gradbeno akustiko. 

Meritve ravni 

Pri meritvah zvočne izolirnosti je zvočnik postavljen v oddajni 

prostor. V oddajnem prostoru se ravni hrupa izmeri na več 

mestih. Pri meritvah udarnega hrupa je vir udarnega hrupa 

(tapping machine) postavljen v oddajni prostor. Načeloma hrupa 

v oddajnem prostoru ni potrebno meriti, razen če je zvočna 

izolirnost pred hrupom v zraku zelo slaba. V sprejemnem 

prostoru pa se postavi mikrofone na različna merilna mesta da 

se izmeri hrup iz oddajnega prostora in hrup ozadja. 

Da bi se izognili uporabi merilnih podatkov, ki vključujejo impulzni 

hrup v ozadju, ima Nor145 vgrajeni dve aktivni funkciji. Prva, s 

sočasnim merjenjem vrednosti L
eq

 in L
max

 omogoča enostavno 

zaznavo, da je nekaj narobe, če se te vrednosti razlikujejo za več 

kot 3-4 dB. Druga je ta, da se ob prikazu grafičnega pogleda 

profila za vsako meritev lahko zlahka zazna podobna situacija. 

Obe funkciji se shranita z merilnimi podatki in se lahko naknadno 

ocenjujeta v programski opremi Nor850. 

 

 

 
 

 

  
 

Meni nastavitev za izbiro standardov. Za dodatne standarde lahko 
izračunate na podlagi že izmerjenih podatkov. 

 
 

 
Brezžične dvokanalne meritve 

Opcija gradbene akustike na instrumentu Nor145 podpira 

enokanalno merjenje, vendar pa programska oprema Nor850 

s povezavo dveh ali več instrumentov Nor145 omogoča 

izvajanje večkanalnih meritev. 

Vgrajen modem WLAN in 3G/4G omogočata brezžično 

izvedbo meritev gradbene akustike ter hitrejše in 

natančnejše merilne rezultate brez težav s kabli. 

Razdeljen zaslon (levo) z ravnmi sprejemanja in ozadja v zgornjem 
grafu s prikazom ravni vs frekvenca (L/f). Spodnji graf je predstavitev 
ravni hrupa vs čas sprejemnega prostora hrupa glede na položaj 
kurzorja iz grafa L/f. Alternativno se lahko vsi položaji mikrofonov in 
povprečne vrednosti prikažejo skupaj (desno). 
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Meritve odmevnega časa 

Izmerjeni nivo hrupa je v sprejemni sobi potrebno korigirati za 

absorpcijo, zato je potrebno merjenje odmevnega časa pred 

končnim izračunom indeksa zvočne izolacije. Nor145 

omogoča meritve odmevnega časa, ki temeljijo bodisi na 

prenehanju delovanja zvočnega vira bodisi na impulzivnem 

vzbujanju.  Instrument vzporedno izračuna T
15

, T
20

, in T
30 

kot 

tudi Tmax za vznemirjenje zaradi hrupa in EDT za impulzno 

vzbujanje. Vse krivulje časovnega padanja ravni se lahko 

prikažejo grafično pred potrditvijo vsakega rezultata. Če 

ugotovite, da izračunana linija padanja ni sprejemljiva, 

instrument omogoča funkcijo ročnega prilagajanja za 

izboljšanje takšnih linij upadanja in ustreznega odmevnega 

časa. 

 
 
 

Grafični prikaz reverberacije (levo). Premaknite se s kazalcem vzdolž 
frekvenčne osi, da prikažete ustrezno grafično odmevno krivuljo. 
Pritisnite gumb Num, da dobite ustrezne številske vrednosti. Druga 
možnost je, da se vse meritve odmevnega časa in povprečne 
vrednosti prikažejo skupaj (desno). 

Indeks zvočne izolacije 

Po najmanj enem opravljenjem položaju mikrofona za vse 

zahtevane meritve izbranega standarda, bo instrument podal 

izračunano oceno zvočne izolirnosti. Nato lahko izvedete 

meritve na preostalih položajih mikrofona da dobite končni 

rezultat zvočne izolirnosti, ki se prikaže v grafičnem pogledu, 

vključno z referenčno krivuljo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pregled projekta 

ISO 16283-1 zahteva meritve petih pozicij mikrofona za 

vsakega od dveh pozicij zvočnika, tako v oddajnem prostoru 

z virom hrupa kot v sprejemnem prostoru hrupa. Poleg tega 

je potrebno izmeriti hrup ozadja in večkratni odmevni čas v 

sprejemni sobi. V različnih nacionalnih standardih se ta 

zahteva lahko razlikuje, vendar pa v vseh primerih dobimo 

dolg seznam posameznih meritev. Nor145 način za 

gradbeno akustiko ponuja enostavno metodo za sledenje 

vseh teh meritev: Pregled projekta (Project View). 

S pritiskom na tipko Project se prikaže tabela z vsemi 

meritvami – razvrščena glede na sobo in tip meritve. Za 

vsako skupino se prikaže število meritev in morebitni 

opozorilni znak. Poleg tega se tabela lahko razširi, da 

prikaže vse posamezne meritve. Če obstaja opozorilo ali 

napaka za katerokoli teh meritev, lahko preidete neposredno 

na to meritev za nadaljnje podrobnosti ali prilagoditve. 

Posamezne meritve se lahko začasno izključijo iz končnega 

izračuna indeksa ocenjevanja. 

   

   

 
Project View prikaže pregled meritev celotnega projekta v 

koncentrirani obliki (levo) in z vsemi podrobnostmi v razširjeni 

obliki (desno) 
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Ocena slike vpliva izolacije razdeli zaslon z grafičnimi in 
numeričnimi vrednostmi. V kolikor ste izmerili več kot en položaj 
zvočnika ali vir impulznega hrupa, lahko za pomikanje med 
posameznimi izračunanimi rezultati za vsako pozicijo z imenom A, 
B, C, …. uporabite funkcijsko tipko ‘#’. Skupni rezultat se imenuje 
‘Total’. 

 

Ponovna uporaba merilnih podatkov 

Ko je projekt ocenjevanja zvočne izolativnosti z vsemi 

potrebnimi meritvami zaključen, lahko upravljalec te podatke 

ponovno uporabi za dodatne projekte. To je priročno, če se 

raven hrupa v ozadju in odmevni časi v prostoru sprejema 

hrupa ponovno uporabijo za test vpliva v istem prostoru. 

Možen je tudi ponovni izračun indeksa zvočne izolativnosti, ki 

temelji na drugem standardu. To preprosto izvedete s 

spremembo izbire standarda po shranjevanju začetnega 

projekta, zato ni potrebe po ponovnem izvajanju vseh meritev 

za izdelavo dodatnih nacionalnih indeksov zvočne izolativnosti 

- Rw, DnT, w in ASTC a.o. indeksi so vsi izračunani na podlagi 

istih meritev! 

 
 
 

 

 
Končna poročila 

Nor145 je za profesionalno in enostavno generiranje poročil 

o meritvah v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi 

standardi brezhibno integriran v programsko opremo za 

naknadno obdelavo podakov in poročanje, Nor850 Building 

Acoustic. 

Alternativno je mogoč tudi prenos podatkov v računalnik 

prek NorConnect in pretvorba podatkov v Excel za 

ustvarjanje poročil na podlagi vaših najljubših predlog. 
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Specifikacije 
Natančen analizator zvoka in vibracij Nor145 je opremljen z ½” predojačevalnikom Nor1209 in ½” merilnim mikrofonom Nor1227. Ustreza 

najnovejši reviziji naslednjih nacionalnih in mednarodnih standardov, vključno s spremembami, vse vrste 1 / razred 1; IEC 61672, IEC 61260, 

DIN 45657, ANSI S1.4, ANSIS1.11 in ANSI S1.43. Prav tako ustreza standardom merilnikom zvoka IEC 60651 and IEC 60804. 

Merjeni parameteri 
 

Istočasno merjenje SPL, Leq, LeqI, LMax, LMin, LE, LEI, LPeak, Ln in Tmax5. 

Časovne funkcije uteženja: Hiter (F), počasen (S) in impulziven (I) 

Frekvenčno uteženje: A, C in Z  

Frekvenčne analize: 1/1 in 1/3 oktavni filtri v realnem času od 0,4 Hz 
do 20 kHz. 

Ozkopasovna frekvenčna analiza FFT 

Statistični izračuni: 8 posameznih nastavljivih percentilov od L0,1% do 
L99,9%, Statististični izračuni se izvajajo v realnem času znotraj 
vsakega frekvenčnega pasu in za vsako profilno obdobje, če je 
dolžina obdobja nastavljena dlje kot 2 minuti. Širina razreda je 0,2 dB. 
Dinamično območje je 130 dB. 

Nadzor meritev 
 

Skupna dolžina merjenja: 1 sek – 7 dni. (V kolikor je nastavljen na 
Repeat ali Synchro način, se nova meritev začne samodejno, brez 
časovne vrzeli med posameznimi meritvami). 

Časovni profil A resolucija 5 ms – 24 ur, vključno s polnimi 
frekvenčnimi spektri. Od 1 sekunde, če je omogočen profil B ali 
Moving. 

Časovni profil B in Moving resolucija 1s – 24 ur. A, C in Z – brez 
frekvenčnih spektrov. 

0-20 sek prosto izbirne grafične funkcije brisanje/povratek. 

Snemanje zvoka 
 

12 in 48 kHz frekvenca vzorčenja / 8, 16 in 24 bitov / 0-120 sek 
predprožilec. 

Merilno območje 
 

Eno območje pokriva 120 dB brez kakršnih koli nastavitev dometa. 

Lastni šum merjen z 1/2” mikrofonom z nominalno občutljivostjo 50 
mv/Pa: 17 dBA. 

Največja RMS raven 137 dBA, najvišja raven najvišje vrednosti 
140dB PeakC. 

Visok SPL način omogoča meritve do 194dB z ustreznim 1/4” 
mikrofonom. 

Generator signala 
 

Vgrajen generator signala s sinusnim, belim in rožnatim 1/1 in 1/3 

oktavnim pasom, ki prenaša filtriran hrup in impulzni hrup. 

Odmevni čas 
 

Vzporedni izračun T15, T20 in T30 poleg Tmax za vznemirjenje 

zaradi hrupa in EDT za impulzno vzbujanje (pok). 

FFT 
 

Hitrost vzorčenja: 48 kHz 

Frekvenčna ločljivost: 1.46 Hz ali 2.92 Hz (velikost FFT  8192 ali 16384 

vrstic). Zgornja frekvenca: 22kHz. 

Funkcije: Samodejni spekter, linearno 

povprečenje.  

Dolžina okna: 700 ms – ni prekrivanja. 

Zoom: Dinamičen prikaz povečave – do 64 v binarnih korakih. 

Zaslon 

GPS / Kamera 
 

 

Vgrajen GPS. 

Podpora za zunanjo IP kamero. Z zunanjo IP kamero lahko ustvarite 
slike posnetih dogodkov. Slike, posnete med merjenjem, so označene 
kot dogodki v grafu L/t in si jih lahko ogledate v Nor145, NorCloud ali 
v NorReview. 

Shranjevanje podatkov / Prenos podatkov 
 

 

Način shranjevanja: Ročno, samodejno, ponovno (Repeat) in Synchro. 
Synchro sinhronizira začetek naslednje meritve za naslednjo polno uro. 

Notranji spomin: 350 MB – se ne uporablja za shranjevanje meritev. 

Mikro SD kartica: Podpira standarda XC in HC. Brez omejitev pri 
največji velikosti kartice SD. 

Prenos podatkov prek LAN in USB. 

Možnost vgradnje v GPRS - 3G/UMTS - 4G/LTE in Wifi infrastrukturo 
in hotspot. 

Notranja antena podpira 3G/4G. Zunanje antene so lahko povezane. 
Zunanja antena podpira tudi povezavo GPRS. 

Vhodi 
 

 

Vhod za mikrofon: en vhod za mikrofon. Podpira standardne 7 pinske 
Lemo predojačevalnike, vključno z SysCheck, ogrevanjem mikrofona, 
TEDS in IEPE. 

Polarizacijska napetost: 0. Napetost 

predojačevalnika je ± 15V. 

Mikrofon za opombe: preko 3,5 pin mini jack. 

Analogni izhodi 
 

 

AC izhod, 100mV na 15 pin I/O vtičnici. 

3 pin mini jack za slušalke za predvajanje glasovnih beležk, 
poslušanje mikrofonskega AC signala ali ponavljanje avdio posnetkov. 
Mikrofon za glasovne opombe je povezan z istim vtičem. 

Generator signala na 15 pin I/O vtičnici z rožnatim, belim, frekvenčno 
pasovno filtriranim, sinusnim in impulznim hrupom. 

Napajanje 
 

 

Akumulatorska baterija 7 Ah Li-Ion z vgrajenim merilnikom goriva 
Zunanja moč: 9 - 15Vdc 3-5Watt. 

Običajna življenjska doba baterije: 8 ur. 

Dimenzije (npr. Predojačevalnik in mikrofon LxWxH): 235 x 82 x 29mm. 

Teža (vključujoč predojačevalnik in mikrofon): 535g. 

Vključeni dodatki (Standardni paket) 
 

 

Nor145, precizen merilnik zvoka z A, C in Z frekvenčnimi uteženji, 
vzporednimi časovnimi konstantami, statističnim izračunom in 
časovnim profilom A. 

Dobavljiv z akumulatorskimi baterijami, omrežnim adapterjem 
Nor345B, torbico Nor1346, 32GB mikro SD kartico, USB kablom, 
mikrofonom Nor1227, predojačevalnikom Nor1209, vetrobranom 
Nor1451, navodili za uporabo, 3 letno garancijo in kalibracijskim 
certifikatom, Nor1051-NorConnect programsko opremo za prenos 
datotek in prikaz meritev in NorVirtual (emulacijski program merilnika 
ravni zvoka). 

    

4,3” barvni zaslon z kapacitivnim dotikom. Zaščiten s steklom  

proti madežem in praskam. 
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila 
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