DECABEL
POWER NOISE GENERATORS

INHOUD
INLEIDING
DECABEL FLOWCHART
GEBRUIKELIJKE COMBINATIES
DECABEL POWER NOISE GENERATORS
405FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR 230VAC
405FTM POWER NOISE GENERATOR 230VAC
505FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR 12VDC
505FTM POWER NOISE GENERATOR 12VDC
600FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR 230VAC
600FTM POWER NOISE GENERATOR 230VAC
800FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR 230VAC
1000FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR 230VAC
2000FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR 230VAC
4000FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR 230VAC
DECABEL NOISE LOUDSPEAKERS
MINIBEL light LOUDSPEAKER
MINIBEL heavy LOUDSPEAKER
MIDIBEL light LOUDSPEAKER
MIDIBEL heavy LOUDSPEAKER
MAXIBEL light LOUDSPEAKER
MAXIBEL heavy LOUDSPEAKER
DECABEL COMBO NOISE GENERATOR / LOUDSPEAKERS
10FTM COMBO NOISE BOOMER
25FTM COMBO NOISE BOOMER
50FTM COMBO NOISE BOOMER

LAWAAI
Lawaai is een van de grootste milieuproblemen. Liefst vier van de tien Nederlanders
ondervinden ‘ernstige hinder’ door geluidsoverlast. Het gaat daarbij o.a. om lawaai
van wegverkeer, de buren, vliegverkeer, recreatie, bedrijven en railverkeer.
De overheid treft verstrekkende maatregelen om alle lawaaibronnen aan te pakken
die burgers ernstig hinderen en regelmatig uit hun slaap houden.
Om deze maatregelen op de juiste plaatsen toe te passen is er apparatuur
noodzakelijk die controleert waar de problemen zich voordoen.

DECABEL
Reeds sinds 1973 ontwerpt en fabriceert DECABEL power noise generators ten
behoeve van akoestische metingen, in het verkeer, de woningbouw, kantoren,
bedrijven en horeca. De basis was een team van hifi specialisten die hun kennis op
het gebied van audio versterkers, luidsprekers en akoestiek zeer goed konden
inzetten voor het ontwikkelen van DECABEL power noise generators.
Wat begon met incidentele opdrachten op maat voor gemeenten en adviesbureaus
is thans uitgegroeid tot een complete reeks aan apparatuur, voor zowel de publieke
sector als particuliere instellingen en bedrijven, zodat er voor elke toepassing en
budget een geschikt apparaat voorhanden is.

WENSEN
Door de jarenlange ervaring kan de ontwikkeling van DECABEL power noise
generators rekening houden met de wensen van de gebruikers, en indien nodig kan
individueel een prijsopgaaf worden gemaakt voor speciale wensen van de gebruiker.

KWALITEIT
DECABEL power noise generators worden ontworpen en getest in overeenstemming
met de Europese veiligheidsnormen, en zijn bestand tegen vele jaren intensief
gebruik en transport.

GARANTIE
Binnen de garantieperiode van één jaar, zijn de kosten van onderdelen en
arbeidsloon ten gevolge van materiaal- of fabricage- fouten voor rekening van de
fabrikant.
Buiten de garantieperiode worden reparaties in de meeste gevallen hersteld tegen
een gematigd tarief.

DECABEL FLOWCHART:

GEBRUIKELIJKE COMBINATIES:
Set, 1x DECABEL405FTS en 2x MINIBEL light voor 2x 118dB@1mtr.
Set, 1x DECABEL600FTS en 2x MINIBEL heavy voor 2x 122dB@1mtr.
Set, 1x DECABEL600FTM en 1x MIDIBEL light voor 1x 121dB@1mtr.
Set, 1x DECABEL600FTS en 2x MIDIBEL light voor 2x 121dB@1mtr.
Set, 1x DECABEL600FTM en 1x MIDIBEL heavy voor 1x 123dB@1mtr.
Set, 1x DECABEL600FTS en 2x MIDIBEL heavy voor 2x 123dB@1mtr.
Set, 1x DECABEL800FTS en 2x MIDIBEL heavy voor 2x 124dB@1mtr.
Set, 1x DECABEL1000FTS en 2 tot 8 x MIDIBEL heavy voor 2 tot 8 x 124dB@1mtr.
Set, 1x DECABEL2000FTS en 2 tot 4 x MAXIBEL heavy voor 2 tot 4 x 126dB@1mtr.
Set, 1x DECABEL4000FTS en 2 tot 8 x MAXIBEL heavy voor 2 tot 8 x 126dB@1mtr.
Set, 1x DECABEL50FTM voor 1x 115dB@1mtr. Dit is een ideale, alles in één, accucel
gevoede, ruisbron voor de meting van nagalmtijden en isolatiemetingen in de woningbouw.
Set, 1x DECABEL405FTS en 2x MINIBEL light voor 2x 118dB@1mtr. Dit is onze kleinste set
met een zeer laag gewicht en twee ongecorreleerde ruiskanalen voor een mooi diffuus
geluidsveld. Voor bijvoorbeeld gevelmetingen is de MINIBEL light ook leverbaar met
draagbeugel en mastnok.
Set, 1x DECABEL600FTM en 1x MIDIBEL light voor 1x 121dB@1mtr. Dit is een goed te
hanteren set met een laag gewicht. Deze set heeft de beschikking over één ruiskanaal en
één weergever. Door het ultra lage gewicht van de MIDIBEL light is deze ook leverbaar met
draagbeugel en mastnok voor bijvoorbeeld gevelmetingen.
Set, 1x DECABEL600FTS en 2x MIDIBEL light voor 2x 121dB@1mtr. Dit is een goed te
hanteren set met een laag gewicht voor metingen in b.v. de woningbouw , kantoren en
kleine bedrijven. Door het gebruik van twee weergevers in combinatie van twee volledig
ongecorreleerde ruiskanalen onstaat er een mooi diffuus geluidsveld en een hoog
geluidsvermogen.
Set, 1x DECABEL800FTS en 2x MIDIBEL heavy voor 2x 123dB@1mtr. Dit is een set met
een vrij hoog gewicht echter door de compactheid nog redelijk door één man te vervoeren.
Door het hoge geluidsvermogen voor metingen in bedrijven en de horeca. Door het gebruik
van twee weergevers in combinatie van twee volledig ongecorreleerde ruiskanalen onstaat
er een mooi diffuus geluidsveld en een zéér hoog geluidsvermogen.
Set, 1x DECABEL2000FTS en 2x MAXIBEL heavy voor 2x 126dB@1mtr. Desondanks het
enorme vermogen van de 1000/2000/4000FTS serie is het gewicht van deze generator ultra
licht te noemen. Door het zéér hoge geluidsvermogen en extreme laag (31Hz-2kHz
oktaafbanden) voor metingen in grote hallen/zalen van bedrijven en de horeca. Door het
gebruik van twee weergevers in combinatie van twee volledig ongecorreleerde ruiskanalen
onstaat er een mooi diffuus geluidsveld en een zéér hoog geluidsvermogen.

405FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR
Krachtbron is een hoogvermogens mosfet-versterker, samengebouwd met in discrete
techniek uitgevoerde ruisopwekkers welke zorgen voor twee niet correlerende kanalen
(NEN5077), met schakelbare filters voor witte en rose ruis, benevens instelbare
pulseerschakeling met klikvrije werking.
Generators en versterkers zijn samengebouwd in een met stootvaste kunstof afgewerkte
behuizing. De kast heeft aan de bovenzijde een lederen handgreep, rondom metalen
hoekbeschermers en aan de achterzijde een zwaar uitgevoerd koelrooster.
Het verzonken bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedieningsorganen:
Indicatie uitgangspanning.
Gain, regelaar gecombineerd met powerschakelaar.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Noise, schakelaar ruiskarakter rose / filter1 / filter2.
Source, schakelaar keuze interne of externe bron.
Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen van ruis.
Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.
Output, driepolige XLR connectors met vergrendeling.
Net-entree, 3 polig EURO met zekeringhouder.
Standaard wordt een netkabel bijgeleverd.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven continu vermogen: 2 X 100W aan 8Ù.
Frequentie oktaafbanden ruis: 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Uitgangsimpedantie: 0,1Ù, geschikt voor luidsprekers met een nominale impedantie van 816Ù.
Netvoeding: 230V AC, 50-60 Hz, verbruik 40-600VA, zekering 3,15AT.
Afmetingen: (hxbxd) 38x24x38 cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gewicht: 14kg.

405FTM POWER NOISE GENERATOR
Krachtbron is een hoogvermogens mosfet-versterker, samengebouwd met een in discrete
techniek uitgevoerde ruisopwekker, met schakelbaar filter voor witte en rose ruis, benevens
instelbare pulseerschakeling met klikvrije werking.
Generator en versterker zijn samengebouwd in een met stootvaste kunstof afgewerkte
behuizing. De kast heeft aan de bovenzijde een lederen handgreep, rondom metalen
hoekbeschermers en aan de achterzijde een zwaar uitgevoerd koelrooster.
Het verzonken bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedienings-organen:
Indicatie uitgangspanning.
Gain, regelaar gecombineerd met netschakelaar.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Noise, schakelaar ruiskarakter rose / uit / wit.
Source, schakelaar keuze interne of externe bron.
Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen van ruis.
Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.
Output, driepolige XLR connector met vergrendeling.
Net-entree, 3 polig EURO met zekeringhouder.
Standaard wordt een netkabel bijgeleverd.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven continu vermogen: 1x 200W aan 8Ù.
Frequentie oktaafbanden ruis: 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Uitgangsimpedantie: 0,2Ù, geschikt voor luidsprekers met een nominale impedantie van 816Ù.
Netvoeding: 230V AC, 50-60 Hz, verbruik 40-600VA, zekering 3,15AT.
Afmetingen: (hxbxd) 38x24x38 cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gewicht: 12kg.

505FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR
Krachtbron is voor ieder kanaal een laagspanning hoogvermogen mosfet-versterker,
samengebouwd met in discrete techniek uitgevoerde ruisopwekkers welke zorgen voor twee
niet correlerende kanalen (NEN5077), met schakelbare filters voor witte en rose ruis,
benevens instelbare pulseerschakeling met klikvrije werking.
Generators en versterkers zijn samengebouwd in een met stootvaste kunstof afgewerkte
behuizing. De kast heeft aan de bovenzijde een lederen handgreep, rondom metalen
hoekbeschermers en aan de achterzijde een zwaar uitgevoerd koelrooster.
Het verzonken bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedieningsorganen:
Indicatie accuspanning.
Indicatie uitgangspanning.
Gain, regelaar gecombineerd met power aan / uit schakelaar.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Noise, schakelaar ruiskarakter rose / uit / wit.
Source, schakelaar keuze interne of externe bron.
Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen van ruis.
Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.
Output, driepolige XLR connectors met vergrendeling.
D.C. entree, 4 polig Amphenol C16-1.
Standaard wordt een voedingskabel bijgeleverd.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven continu vermogen: 2x 100W aan 8Ù.
Frequentie oktaafbanden ruis: 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Uitgangsimpedantie: 0,1Ù, geschikt voor luidsprekers met een nominale impedantie van 816Ù.
Voeding: 10-16V DC, verbruik 1-25A, zekering intern.
Afmetingen: (hxbxd) 38x24x38 cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gewicht: 13kg.

505FTM POWER NOISE GENERATOR
Krachtbron is een laagspanning hoogvermogen mosfet-versterker, samengebouwd met in
discrete techniek uitgevoerde ruisopwekker, met schakelbaar filter voor witte en rose ruis,
benevens instelbare pulseerschakeling met klikvrije werking.
Generator en versterker zijn samengebouwd in een met stootvaste kunstof afgewerkte
behuizing. De kast heeft aan de bovenzijde een lederen handgreep, rondom metalen
hoekbeschermers en aan de achterzijde een zwaar uitgevoerd koelrooster.
Het verzonken bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedieningsorganen:
Indicatie accuspanning.
Indicatie uitgangspanning.
Gain, regelaar gecombineerd met power aan / uit schakelaar.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Noise, schakelaar ruiskarakter rose / uit / wit.
Source, schakelaar keuze interne of externe bron.
Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen van ruis.
Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.
Output, driepolige XLR connector met vergrendeling.
D.C. entree, 4 polig Amphenol C16-1.
Standaard wordt een voedingskabel bijgeleverd.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven continu vermogen: 1x 200W aan 8Ù.
Frequentie oktaafbanden ruis: 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Uitgangsimpedantie: 0,2Ù, geschikt voor luidsprekers met een nominale impedantie van 816Ù.
Voeding: 10-16V DC, verbruik 1-25A, zekering intern.
Afmetingen: (hxbxd) 38x24x38 cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gewicht: 11kg.

600FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR
De DECABEL 600FTS is een combinatie met de 19'’ 1HE ruisgenerator welke twee niet
correlerende (NEN5077) in discrete techniek uitgevoerde ruisopwekkers bevat.
Deze ruisopwekkers worden door middel van een temperatuur gecontroleerde oven op
constante temperatuur gehouden, wat resulteert in een zeer stabiel ruisspectrum.
De stabiele POWER 600S hoogvermogenversterker met conventionele toroïdevoedingstransformator is voorzien van alle belangrijke beveiligingen voor de versterker zelf
en de aangesloten luidsprekers.
Op het frontpaneel is LED indicatie voor beveiliging en power aanwezig.
Aan de achterzijde bevindt zich een vaste kabel met randaarde voor de netspanning en de
luidsprekers dient men aan te sluiten op de gemonteerde Speakon connectors welke bij
deze hoge vermogens zorg dragen voor een probleemloze signaal overdracht.
Generators en versterkers zijn samengebouwd in een lichtgewicht flightcase. Deze
flightcases zijn vervaardigd van een zeer lichte maar sterke kunststof en heeft rondom
aluminium beschermstrips.
De voor- en achter-zijde is voorzien van een afneembaar stof- en spatwater-dicht deksel. In
het achterdeksel is voldoende ruimte voor aansluitkabels.
Aan elke smalle zijde is een zwaar uitgevoerde handgreep geplaatst.
Het bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedienings-organen:
Noise, schakelaar ruiskarakter rose / filter1 / filter2.
Source, schakelaar keuze uit / interne bron / externe bron.
Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen ruis vanuit de uitstand.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Gain, regelaar gecombineerd met power aan / uit schakelaar.
Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.
Opties zijn:
-afstandsbediening met de functie: noise on, noise off, momentary noise on.
-karakter filter1 en filter2 naar keuze.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven continu vermogen: 2x 200W 4-8Ù.
Frequentie oktaafbanden ruis: 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Patch: p7 uit L, p8 uit R, p1 in L, p3 in R, p5 stuur-ingang geluidsdrukmeter, p2 aarde.
Luidspreker uitgang: 2x Speakon connector.
Uitgangsimpedantie: 1kHz 0,04Ù.
Stabiliteit: onvoorwaardelijk stabiel met elke belasting.
Netvoeding: 230V AC, 50-60 Hz.
Afmetingen: liggend (hxbxd) 25x54x43(+2x7cm deksel) cm.
Gewicht: 22kg.

600FTM POWER NOISE GENERATOR
De DECABEL 600FTM is een combinatie met de 19'’ 1HE ruisgenerator welke twee niet
correlerende (NEN5077) in discrete techniek uitgevoerde ruisopwekkers bevat.
Deze ruisopwekkers worden door middel van een temperatuur gecontroleerde oven op
constante temperatuur gehouden, wat resulteert in een zeer stabiel ruisspectrum.
De stabiele POWER 600M hoogvermogenversterker met conventionele toroïdevoedingstransformator is voorzien van alle belangrijke beveiligingen voor de versterker zelf
en de aangesloten luidspreker.
Op het frontpaneel is LED indicatie voor beveiliging en power aanwezig.
Aan de achterzijde bevindt zich een vaste kabel met randaarde voor de netspanning en de
luidspreker dient men aan te sluiten op de gemonteerde Speakon connector welke bij deze
hoge vermogens zorg draagt voor een probleemloze signaal overdracht.
Generators en versterkers zijn samengebouwd in een lichtgewicht flightcase. Deze
flightcases zijn vervaardigd van een zeer lichte maar sterke kunststof en heeft rondom
aluminium beschermstrips.
De voor- en achter-zijde is voorzien van een afneembaar stof- en spatwater-dicht deksel. In
het achterdeksel is voldoende ruimte voor aansluitkabels.
Aan elke smalle zijde is een zwaar uitgevoerde handgreep geplaatst.
Het bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedienings-organen:
Noise, schakelaar ruiskarakter rose / filter1 / filter2.
Source, schakelaar keuze uit / interne bron / externe bron.
Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen ruis vanuit de uitstand.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Gain, regelaar gecombineerd met power aan / uit schakelaar.
Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.
Opties zijn:
-afstandsbediening met de functie: noise on, noise off, momentary noise on.
-karakter filter1 en filter2 naar keuze.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven continu vermogen: 1x 200W 8Ù.
Frequentie oktaafbanden ruis: 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Patch: p7 uit L, p8 uit R, p1 in L, p3 in R, p5 stuur-ingang geluidsdrukmeter, p2 aarde.
Luidspreker uitgang: 1x Speakon connector.
Uitgangsimpedantie: 1kHz 0,08Ù.
Stabiliteit: onvoorwaardelijk stabiel met elke belasting.
Netvoeding: 230V AC, 50-60 Hz.
Afmetingen: liggend (hxbxd) 15x54x43(+2x7cm deksel) cm.
Gewicht: 15kg.

800FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR
De DECABEL 800FTS is een combinatie met de 19'’ 1HE ruisgenerator welke twee niet
correlerende (NEN5077) in discrete techniek uitgevoerde ruisopwekkers bevat.
Deze ruisopwekkers worden door middel van een temperatuur gecontroleerde oven op
constante temperatuur gehouden, wat resulteert in een zeer stabiel ruisspectrum.
De stabiele POWER 800S hoogvermogenversterker met conventionele toroïdevoedingstransformator en geforceerde koeling is voorzien van alle belangrijke beveiligingen
voor de versterker zelf en de aangesloten luidsprekers.
Op het frontpaneel is LED indicatie voor beveiliging en power aanwezig.
Aan de achterzijde bevindt zich een vaste kabel met randaarde voor de netspanning en de
luidsprekers dient men aan te sluiten op de gemonteerde Speakon connectors welke bij
deze hoge vermogens zorg dragen voor een probleemloze signaal overdracht.
Generators en versterkers zijn samengebouwd in een lichtgewicht flightcase. Deze
flightcases zijn vervaardigd van een zeer lichte maar sterke kunststof en heeft rondom
aluminium beschermstrips.
De voor- en achter-zijde is voorzien van een afneembaar stof- en spatwater-dicht deksel. In
het achterdeksel is voldoende ruimte voor aansluitkabels.
Aan elke smalle zijde is een zwaar uitgevoerde handgreep geplaatst.
Het bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedienings-organen:
Noise, schakelaar ruiskarakter rose / filter1 / filter2.
Source, schakelaar keuze uit / interne bron / externe bron.
Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen ruis vanuit de uitstand.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Gain, regelaar gecombineerd met power aan / uit schakelaar.
Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.
Opties zijn:
-afstandsbediening met de functie: noise on, noise off, momentary noise on.
-karakter filter1 en filter2 naar keuze.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven continu vermogen: 2x 400W 4-8Ù.
Frequentie oktaafbanden ruis: 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Patch: p7 uit L, p8 uit R, p1 in L, p3 in R, p5 stuur-ingang geluidsdrukmeter, p2 aarde.
Luidspreker uitgang: 2x Speakon connector.
Uitgangsimpedantie: 1kHz 0,04Ù.
Stabiliteit: onvoorwaardelijk stabiel met elke belasting.
Netvoeding: 230V AC, 50-60 Hz.
Afmetingen: liggend (hxbxd) 25x54x43(+2x7cm deksel) cm.
Gewicht: 25kg.

1000FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR
De DECABEL 1000FTS is een combinatie met de 19'’ 1HE ruisgenerator welke twee niet
correlerende (NEN5077) in discrete techniek uitgevoerde ruisopwekkers bevat.
Deze ruisopwekkers worden door middel van een temperatuur gecontroleerde oven op
constante temperatuur gehouden, wat resulteert in een zeer stabiel ruisspectrum.
De stabiele 1000S hoogvermogenversterker, die dankzij een zeer geavanceerde
geschakelde voeding en geforceerde koeling in deze vermogensklasse ultra licht genoemd
mag worden, is voorzien van alle belangrijke beveiligingen voor de versterker zelf en de
aangesloten luidsprekers.
Op het frontpaneel zijn twee uitsturingsmeters en beveiliging indicatie aanwezig.
Aan de achterzijde bevindt zich een vaste kabel met randaarde voor de netspanning en de
luidsprekers dient men aan te sluiten op de gemonteerde Speakon connectors welke bij
deze hoge vermogens zorg dragen voor een probleemloze signaal overdracht.
Generators en versterkers zijn samengebouwd in een lichtgewicht flightcase. Deze
flightcases zijn vervaardigd van een zeer lichte maar sterke kunststof en heeft rondom
aluminium beschermstrips.
De voor- en achter-zijde is voorzien van een afneembaar stof- en spatwater-dicht deksel. In
het achterdeksel is voldoende ruimte voor aansluitkabels.
Aan elke smalle zijde is een zwaar uitgevoerde handgreep geplaatst.
Het bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedienings-organen:
Noise, schakelaar ruiskarakter rose / filter1 / filter2.
Source, schakelaar keuze uit / interne bron / externe bron.
Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen ruis vanuit de uitstand.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Gain, regelaar gecombineerd met power aan / uit schakelaar.
Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.
Opties zijn:
-afstandsbediening met de functie: noise on, noise off, momentary noise on.
-karakter filter1 en filter2 naar keuze.
-31Hz oktaafband.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven continu vermogen: 2x500/900/1200W, 2x8/4/2Ù.
Het vermogen kan zodanig worden ingeregeld dat er b.v. per kanaal 2 L.S. van 450W/8Ù of
4 L.S. van 300W/8Ù op kunnen worden aangesloten.
Frequentie oktaafbanden ruis: (optie 31Hz), 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz,
4kHz, zie grafiek.
Patch: p7uitL, p8uitR, p1inL, p3inR, p5stuur-inganggeluidsdrukmeter, p6+15VDC, p2aarde.
Luidspreker uitgang: 2x Speakon connector.
Uitgangsimpedantie: 1kHz 0,06Ù.
Stabiliteit: onvoorwaardelijk stabiel met elke belasting.
Netvoeding: 230V AC, 50-60 Hz.
Afmetingen: liggend (hxbxd) 25x54x43(+2x7cm deksel) cm.
Gewicht: 18kg.

2000FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR
De DECABEL 2000FTS is een combinatie met de 19'’ 1HE ruisgenerator welke twee niet
correlerende (NEN5077) in discrete techniek uitgevoerde ruisopwekkers bevat.
Deze ruisopwekkers worden door middel van een temperatuur gecontroleerde oven op
constante temperatuur gehouden, wat resulteert in een zeer stabiel ruisspectrum.
De stabiele 2000S hoogvermogenversterker, die dankzij een zeer geavanceerde
geschakelde voeding en geforceerde koeling in deze vermogensklasse ultra licht genoemd
mag worden, is voorzien van alle belangrijke beveiligingen voor de versterker zelf en de
aangesloten luidsprekers.
Op het frontpaneel zijn twee uitsturingsmeters en beveiliging indicatie aanwezig.
Aan de achterzijde bevindt zich een vaste kabel met randaarde voor de netspanning en de
luidsprekers dient men aan te sluiten op de gemonteerde Speakon connectors welke bij
deze hoge vermogens zorg dragen voor een probleemloze signaal overdracht.
Generators en versterkers zijn samengebouwd in een lichtgewicht flightcase. Deze
flightcases zijn vervaardigd van een zeer lichte maar sterke kunststof en heeft rondom
aluminium beschermstrips.
De voor- en achter-zijde is voorzien van een afneembaar stof- en spatwater-dicht deksel. In
het achterdeksel is voldoende ruimte voor aansluitkabels.
Aan elke smalle zijde is een zwaar uitgevoerde handgreep geplaatst.
Het bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedienings-organen:
Noise, schakelaar ruiskarakter rose / filter1 / filter2.
Source, schakelaar keuze uit / interne bron / externe bron.
Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen ruis vanuit de uitstand.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Gain, regelaar gecombineerd met power aan / uit schakelaar.
Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.
Opties zijn:
-afstandsbediening met de functie: noise on, noise off, momentary noise on.
-karakter filter1 en filter2 naar keuze.
-31Hz oktaafband.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven continu vermogen: 2x1100/1500/1700W, 2x8/4/2Ù.
Het vermogen kan zodanig worden ingeregeld dat er b.v. per kanaal 2 L.S. van 700W/8Ù of
4 L.S. van 400W/8Ù op kunnen worden aangesloten.
Frequentie oktaafbanden ruis: (optie 31Hz), 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz,
4kHz, zie grafiek.
Patch: p7 uit L, p8 uit R, p1 in L, p3 in R, p5 stuur-ingang geluidsdrukmeter, p2 aarde.
Luidspreker uitgang: 2x Speakon connector.
Uitgangsimpedantie: 1kHz 0,06Ù.
Stabiliteit: onvoorwaardelijk stabiel met elke belasting.
Netvoeding: 230V AC, 50-60 Hz.
Afmetingen: liggend (hxbxd) 25x54x43(+2x7cm deksel) cm.
Gewicht: 20kg.

4000FTS POWER STEREO NOISE GENERATOR
De DECABEL 4000FTS is een combinatie met de 19'’ 1HE ruisgenerator welke twee niet
correlerende (NEN5077) in discrete techniek uitgevoerde ruisopwekkers bevat.
Deze ruisopwekkers worden door middel van een temperatuur gecontroleerde oven op
constante temperatuur gehouden, wat resulteert in een zeer stabiel ruisspectrum.
De stabiele 4000S hoogvermogenversterker, die dankzij een zeer geavanceerde
geschakelde voeding en geforceerde koeling in deze vermogensklasse ultra licht genoemd
mag worden, is voorzien van alle belangrijke beveiligingen voor de versterker zelf en de
aangesloten luidsprekers.
Op het frontpaneel zijn twee uitsturingsmeters en beveiliging indicatie aanwezig.
Aan de achterzijde bevindt zich een vaste kabel met randaarde voor de netspanning en de
luidsprekers dient men aan te sluiten op de gemonteerde Speakon connectors welke bij
deze hoge vermogens zorg dragen voor een probleemloze signaal overdracht.
Generators en versterkers zijn samengebouwd in een lichtgewicht flightcase. Deze
flightcases zijn vervaardigd van een zeer lichte maar sterke kunststof en heeft rondom
aluminium beschermstrips.
De voor- en achter-zijde is voorzien van een afneembaar stof- en spatwater-dicht deksel. In
het achterdeksel is voldoende ruimte voor aansluitkabels.
Aan elke smalle zijde is een zwaar uitgevoerde handgreep geplaatst.
Het bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedienings-organen:
Noise, schakelaar ruiskarakter rose / filter1 / filter2.
Source, schakelaar keuze uit / interne bron / externe bron.
Fade, schakelaar keuze snel of langzaam inkomen ruis vanuit de uitstand.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Gain, regelaar gecombineerd met power aan / uit schakelaar.
Patch, in- en uitgang voor externe uitbreiding en stuur-ingang voor geluidsdrukmeter.
Opties zijn:
-afstandsbediening met de functie: noise on, noise off, momentary noise on.
-karakter filter1 en filter2 naar keuze.
-31Hz oktaafband.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven continu vermogen: 2x1300/2300/2900W, 2x8/4/2Ù.
Het vermogen kan zodanig worden ingeregeld dat er b.v. per kanaal 2 L.S. van 1100W/8Ù
of 4 L.S. van 700W/8Ù op kunnen worden aangesloten.
Frequentie oktaafbanden ruis: (optie 31Hz), 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz,
4kHz, zie grafiek.
Patch: p7 uit L, p8 uit R, p1 in L, p3 in R, p5 stuur-ingang geluidsdrukmeter, p2 aarde.
Luidspreker uitgang: 2x Speakon connector.
Uitgangsimpedantie: 1kHz 0,06Ù.
Stabiliteit: onvoorwaardelijk stabiel met elke belasting.
Netvoeding: 230V AC, 50-60 Hz.
Afmetingen: liggend (hxbxd) 25x54x43(+2x7cm deksel) cm.
Gewicht: 20kg.

MINIBEL light LOUDSPEAKER
Door zijn compactheid, geringe gewicht en handelbaarheid is de MINIBEL light de perfecte
oplossing voor isolatiemetingen in de woningbouw.
Met de optionele beugel is de super-lichte MINIBEL light uitermate geschikt voor montage
op meetmasten en inzetbaar voor gevelmetingen.
Mede dankzij de toegepaste hoogrendement luidspreker en gevoed door de DECABEL
600FTM of DECABEL 600FTS is een geluidsdruk van 120dB beschikbaar.
Gebruikelijk kan worden volstaan met één MINIBEL weergever.
De DECABEL FTS GENERATOR is voorzien van een tweede kanaal (volgens NEN5077
volledig ongecorreleerde ruis) zodat eventueel twee weergevers kunnen worden toegepast.
De afmetingen van 33x33x21 cm en een gewicht van 8kg zijn zodanig dat de MINIBEL light
super-licht genoemd mag worden en geen belasting voor de gebruiker vormt.
Dit alles is samengebouwd in een robuuste met kunstof afgewerkte houten behuizing. De
kast is voorzien van een zware handgreep, aan de onderzijde ontkoppeld met rubberen
trillingsdempers en rondom metalen hoekbeschermers.
De MINIBEL wordt standaard geleverd met 10mtr. aansluitkabel, die desgewenst tot 100mtr.
kan worden verlengd.
Optioneel is een beugel met statiefpen leverbaar.
De voornaamste technische gegevens zijn:
Maximaal toelaatbare versterker vermogen: 250W RMS.
Maximaal afgegeven geluidsdruk: 120dB@1mtr.
Frequentie oktaafbanden ruis: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Nominale impedantie: 8Ù.
Aansluiting: dubbel uitgevoerd in 4pSpeakon- en 3pXLR-connector met vergrendeling.
Afmetingen: (bxhxd) 33x33x21cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gewicht: 8kg.

MINIBEL heavy LOUDSPEAKER
Door zijn compactheid en handelbaarheid is de MINIBEL heavy de perfecte oplossing voor
isolatiemetingen in de woningbouw.
Met de optionele beugel is de compacte MINIBEL heavy geschikt voor montage op
meetmasten en inzetbaar voor gevelmetingen.
Mede dankzij de toegepaste hoogrendement luidspreker en gevoed door de DECABEL
800FTS of DECABEL 1000FTS is een geluidsdruk van 123dB beschikbaar.
Gebruikelijk kan worden volstaan met één MINIBEL weergever.
De DECABEL FTS GENERATOR is voorzien van een tweede kanaal (volgens NEN5077
volledig ongecorreleerde ruis) zodat eventueel twee weergevers kunnen worden toegepast.
De afmetingen van 33x33x21 cm en een gewicht van 12kg zijn zodanig dat de MINIBEL
heavy zeer handelbaar en gemakkelijk door één persoon gedragen kan worden.
Dit alles is samengebouwd in een robuuste met kunstof afgewerkte houten behuizing. De
kast is voorzien van een zware handgreep, aan de onderzijde ontkoppeld met rubberen
trillingsdempers en rondom metalen hoekbeschermers.
De MINIBEL wordt standaard geleverd met 10mtr. aansluitkabel, die desgewenst tot 50mtr.
kan worden verlengd.
Optioneel is een beugel met statiefpen leverbaar.
De voornaamste technische gegevens zijn:
Maximaal toelaatbare versterker vermogen: 500W RMS.
Maximaal afgegeven geluidsdruk: 123dB@1mtr.
Frequentie oktaafbanden ruis: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Nominale impedantie: 8Ù.
Aansluiting: dubbel uitgevoerd in 4pSpeakon- en 3pXLR-connector met vergrendeling.
Afmetingen: (bxhxd) 33x33x21cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gewicht: 12kg.

MIDIBEL light LOUDSPEAKER
Wanneer een hoge geluidsdruk en draagbaarheid moeten samengaan is de MIDIBEL light
weergever een afdoende oplossing.
Door vergaande isolatie technieken is een hoge geluidsdruk noodzakelijk geworden.
Mede dankzij de toegepaste hoogrendement luidspreker en gevoed door de DECABEL
600FTM of DECABEL 600FTS is een geluidsdruk van 122dB beschikbaar.
Een goede spreiding en hoge geluidsdruk zorgen er voor dat in de meeste gevallen volstaan
kan worden met één MIDIBEL weergever.
Mocht het zo zijn dat een nog hogere geluidsdruk en / of betere spreiding wenselijk is dan
voorzien de DECABEL FTS POWER STEREO GENERATORS in een tweede kanaal welke
volgens voorschrift NEN5077 volledig ongecorreleerde ruis produceren.
De afmetingen van 44x44x32 cm en een gewicht van 12kg zijn zodanig dat de MIDIBEL light
gemakkelijk door één persoon gedragen kan worden en super-licht genoemd mag worden.
Dit alles is samengebouwd in een robuuste met kunstof afgewerkte houten behuizing. De
kast is voorzien van een zware handgreep, aan de onderzijde ontkoppeld met rubberen
trillingsdempers en rondom metalen hoekbeschermers.
De MIDIBEL wordt standaard geleverd met 10mtr. aansluitkabel, die desgewenst tot 50mtr.
kan worden verlengd.
Optioneel is een beugel met statiefpen leverbaar, echter dient men dan te beschikken over
een mast die onderstaande gewicht kan torsen.
De voornaamste technische gegevens zijn:
Maximaal toelaatbare versterker vermogen: 300W RMS.
Maximaal afgegeven geluidsdruk: 122dB@1mtr.
Frequentie oktaafbanden ruis: 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Nominale impedantie: 8Ù.
Aansluiting: dubbel uitgevoerd in 4pSpeakon- en 3pXLR-connector met vergrendeling.
Afmetingen: (bxhxd) 44x44x32cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gewicht: 12kg.

MIDIBEL heavy LOUDSPEAKER
Wanneer een hoge geluidsdruk en draagbaarheid nog moeten samengaan is de MIDIBEL
heavy weergever een afdoende oplossing.
Door vergaande isolatie technieken is een hoge geluidsdruk noodzakelijk geworden.
Mede dankzij de toegepaste hoogrendement luidspreker en gevoed door de DECABEL
800FTS of DECABEL 1000FTS is een geluidsdruk van 124dB beschikbaar.
Een goede spreiding en hoge geluidsdruk zorgen er voor dat in de meeste gevallen volstaan
kan worden met één MIDIBEL weergever.
Mocht het zo zijn dat een nog hogere geluidsdruk en / of betere spreiding wenselijk is dan
voorzien de DECABEL FTS POWER STEREO GENERATORS in een tweede kanaal welke
volgens voorschrift NEN5077 volledig ongecorreleerde ruis produceren.
De afmetingen van 44x44x32 cm en een gewicht van 16kg zijn zodanig dat de MIDIBEL
heavy nog door één persoon gedragen kan worden.
Dit alles is samengebouwd in een robuuste met kunstof afgewerkte houten behuizing. De
kast is voorzien van een zware handgreep, aan de onderzijde ontkoppeld met rubberen
trillingsdempers en rondom metalen hoekbeschermers.
De MIDIBEL wordt standaard geleverd met 10mtr. aansluitkabel, die desgewenst tot 50mtr.
kan worden verlengd.
Optioneel is een beugel met statiefpen leverbaar, echter dient men dan te beschikken over
een mast die onderstaande gewicht kan torsen.
De voornaamste technische gegevens zijn:
Maximaal toelaatbare versterker vermogen: 300W RMS.
Maximaal afgegeven geluidsdruk: 124dB@1mtr.
Frequentie oktaafbanden ruis: 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, zie grafiek.
Nominale impedantie: 8Ù.
Aansluiting: dubbel uitgevoerd in 4pSpeakon- en 3pXLR-connector met vergrendeling.
Afmetingen: (bxhxd) 44x44x32cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gewicht: 16kg.

MAXIBEL light LOUDSPEAKER
Wanneer een hoge geluidsdruk in de lage oktaafbanden noodzakelijk is dan is de MAXIBEL
light weergever een afdoende oplossing.
Door vergaande isolatie technieken is een hoge geluidsdruk noodzakelijk geworden.
Mede dankzij de toegepaste hoogrendement luidspreker en gevoed door de DECABEL
1000FTS is een geluidsdruk van 122dB beschikbaar.
Een goede spreiding en zéér hoge geluidsdruk zorgen er voor dat in de meeste gevallen
volstaan kan worden met één MAXIBEL weergever.
Indien een nog betere spreiding en / of hogere geluidsdruk wenselijk is, dan kan een tweede
MAXIBEL op het extra kanaal met volledig ongecorreleerde (NEN5077) ruis van de
DECABEL 1000FTS worden aangesloten.
De afmetingen van 64x64x44 cm en een gewicht van 28kg zijn zodanig dat de MAXIBEL
light door één persoon, dankzij de gemonteerde wielen, gereden of door twee personen
gedragen kan worden.
Dit alles is samengebouwd in een robuuste met kunstof afgewerkte houten behuizing. De
kast is voorzien van zware handgrepen, aan de onderzijde ontkoppeld door de rubberen
wielen en rondom metalen hoekbeschermers.
De MAXIBEL wordt standaard geleverd met 10mtr. aansluitkabel, die desgewenst tot 20mtr.
kan worden verlengd.

De voornaamste technische gegevens zijn:
Maximaal toelaatbare versterker vermogen: 600W RMS.
Maximaal afgegeven geluidsdruk: 123dB@1mtr.
Frequentie oktaafbanden ruis: 31Hz, 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, zie grafiek.
Nominale impedantie: 8Ù.
Aansluiting: uitgevoerd als Speakon-connector met vergrendeling.
Afmetingen: (bxhxd) 64x64x44cm (excl. stoothoeken/wielen).
Gewicht: 28kg.

MAXIBEL heavy LOUDSPEAKER
Wanneer een hoge geluidsdruk in de lage oktaafbanden noodzakelijk is dan is de MAXIBEL
heavy weergever de beste oplossing.
Door vergaande isolatie technieken is een hoge geluidsdruk noodzakelijk geworden.
Mede dankzij de toegepaste zéér hoogrendement luidspreker en gevoed door de DECABEL
2000FTS is een geluidsdruk van 126dB beschikbaar.
Een goede spreiding en zéér hoge geluidsdruk zorgen er voor dat in de meeste gevallen
volstaan kan worden met één MAXIBEL weergever.
Indien een nog betere spreiding en / of hogere geluidsdruk wenselijk is, dan kan een tweede
MAXIBEL op het extra kanaal met volledig ongecorreleerde (NEN5077) ruis van de
DECABEL 2000FTS worden aangesloten.
De afmetingen van 64x64x44 cm en een gewicht van 30kg zijn zodanig dat de MAXIBEL
heavy door één persoon, dankzij de gemonteerde wielen, gereden of door twee personen
gedragen kan worden.
Dit alles is samengebouwd in een robuuste met kunstof afgewerkte houten behuizing. De
kast is voorzien van zware handgrepen, aan de onderzijde ontkoppeld door de rubberen
wielen en rondom metalen hoekbeschermers.
De MAXIBEL wordt standaard geleverd met 10mtr. aansluitkabel, die desgewenst tot 20mtr.
kan worden verlengd.

De voornaamste technische gegevens zijn:
Maximaal toelaatbare versterker vermogen: 800W RMS.
Maximaal afgegeven geluidsdruk: 126dB@1mtr.
Frequentie oktaafbanden ruis: 31Hz, 63Hz,125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, zie grafiek.
Nominale impedantie: 8Ù.
Aansluiting: uitgevoerd als Speakon-connector met vergrendeling.
Afmetingen: (bxhxd) 64x64x44cm (excl. stoothoeken/wielen).
Gewicht: 30kg.

10FTM COMBO NOISE BOOMER
Wanneer draagbaarheid en compactheid de hoogste prioriteit heeft dan is de NOISE
BOOMER de oplossing.
Mede dankzij de toegepaste hoogrendement luidspreker en gevoed door de ingebouwde
laagspanning mosfet-versterker is een geluidsdruk van ruim 105dB beschikbaar.
Door zijn compactheid, geringe gewicht en handelbaarheid is de 10FTM NOISE BOOMER
de perfecte oplossing voor de meting van nagalmtijden.
Generator, versterker, luidspreker en accu is samengebouwd in een met kunstof afgewerkte
houten behuizing. De kast is voorzien van een schouderriem, aan de onderzijde ontkoppeld
met rubberen voeten en rondom metalen hoekbeschermers.
De afmetingen van 22x33x13 cm en een totaalgewicht van 6kg zijn zodanig dat de 10FTM
NOISE BOOMER zeer compact en vederlicht mag worden genoemd.
Het verzonken bedieningspaneel bevat de volgende aansluit- en bedieningsorganen:
Indicatie power en protect.
Indicatie remote on/off (optie).
Indicatie accuspanning.
Gain, regelaar gecombineerd met power aan / uit schakelaar.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Source, schakelaar keuze interne of externe bron.
Patch, 8 polig niet DIN, in- en uitgang voor externe uitbreiding en aansluiting voor
nagalmmeter, pen 7 & pen 8 signaaluitgang, pen 1 & pen 3 signaalingang, pen 4 naar aarde
bron uit, pen 5 stuur-ingang geluidsdrukmeter, pen 2 aarde.
D.C. entree, 4 polig Amphenol C16-1, pen 2 & aarde externe lader.
De NOISE BOOMER wordt standaard geleverd met een separate acculader.
Opties zijn:
-afstandsbediening met de functie: noise on, noise off, momentary noise on.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven geluidsdruk: 105dB.
Frequentie oktaafbanden rose ruis: zie grafiek.
Voeding intern: 12V 2Ah accucel, voor 30min. 105dB, intern gezekerd.
Voeding extern: 11-16V DC, verbruik 0,3-2,2A.
Acculader: 230V 50Hz.
Afmetingen: (bxhxd) 22x33x13 cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gewicht: 6kg.

25FTM COMBO NOISE BOOMER
Wanneer draagbaarheid en compactheid de hoogste prioriteit heeft dan is de NOISE
BOOMER de oplossing.
Mede dankzij de toegepaste hoogrendement luidspreker en gevoed door de ingebouwde
laagspanning mosfet-versterker is een geluidsdruk van ruim 110dB beschikbaar.
Door zijn compactheid, geringe gewicht en handelbaarheid is de 25FTM NOISE BOOMER
de perfecte oplossing voor de meting van nagalmtijden.
Generator, versterker, luidspreker en accu is samengebouwd in een robuuste met kunstof
afgewerkte houten behuizing. De kast is voorzien van een zware handgreep, aan de
onderzijde ontkoppeld met rubberen trillingsdempers en rondom metalen hoekbeschermers.
De afmetingen van 33x33x21 cm en een totaalgewicht van 11kg zijn zodanig dat de 25FTM
NOISE BOOMER compact en super-licht mag worden genoemd.
Aan de achterzijde bevindt zich een 45 graden steun, een koelrooster en een verzonken
paneel met de volgende aansluit- en bedieningsorganen:
Indicatie power en protect.
Indicatie remote on/off (optie).
Indicatie accuspanning.
Gain, regelaar gecombineerd met power aan / uit schakelaar.
Interval, regelaar pulsduur regeling van 1 tot 15 sec gecombineerd met interval aan / uit.
Source, schakelaar keuze interne of externe bron.
Patch, 8 polig niet DIN, in- en uitgang voor externe uitbreiding en aansluiting voor
nagalmmeter, pen 7 & pen 8 signaaluitgang, pen 1 & pen 3 signaalingang, pen 4 naar aarde
bron uit, pen 5 stuur-ingang geluidsdrukmeter, pen 2 aarde.
D.C. entree, 4 polig Amphenol C16-1, pen 2 & aarde externe lader/voeding.
De NOISE BOOMER wordt standaard geleverd met een separate acculader.
Opties zijn:
-externe accucel 12V7Ah voor 90m in. 110dB.
-externe netvoeding voor continu max. vermogen.
-afstandsbediening met de functie: noise on, noise off, momentary noise on.
Technische gegevens:
Maximaal afgegeven geluidsdruk: 110dB.
Frequentie oktaafbanden rose ruis: zie grafiek.
Voeding intern: 12V 3,4Ah accucel, voor 45min. 110dB, intern gezekerd.
Voeding extern: 11-16V DC, verbruik 0,5-2,5A.
Acculader: 230V 50Hz.
Afmetingen: (bxhxd) 33x33x21 cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gewicht: 11kg.

50FTM COMBO NOISE BOOMER
W anneer draagbaarheid en com pactheid de hoogste prioriteit heeft dan is de NOISE BOOMER de
oplossing.
Mede dankzij de toegepaste hoogrendem ent luidspreker en gevoed door de ingebouwde laagspanning
m osfet-versterker is een geluidsdruk van 115dB beschikbaar.
Door zijn com pactheid, geringe gewicht en handelbaarheid is de 50FTM NOISE BOOMER de perfecte
oplossing voor de m eting van nagalm tijden en isolatiem etingen in de woningbouw.
Generator, versterker, luidspreker en accu zijn sam engebouwd in een robuuste Flightcase behuizing.
Voorzien van een zware handgreep, aan de onderzijde ontkoppeld m et rubberen trillingsdem pers en
rondom m etalen hoekbescherm ers.
De afm etingen van 36x41x29cm (incl. deksel) en een totaalgewicht van 15 kg zijn zodanig dat de
50FTM NOISE BOOMER gem akkelijk door de gebruiker is te dragen.
Aan de achterzijde bevindt zich een 45° steun en koelroosters.
Aan de voorzijde bevindt zich een afneem baar deksel voorzien van vlindersloten m et daarachter een,
m et m etalen grille beveiligde, luidsprekerunit.
Tevens een verzonken bedieningspaneel m et de volgende bedieningsorganen:
Source, schakelaar keuze Pink Noise Flat, (optie Filter 1, optie Filter 2, )External.
Interval on / off, pulsduur regelaar van 1 tot 15 sec gecom bineerd m et interval aan / uit.
Gain on / off, volum e regelaar gecom bineerd m et power aan / uit schakelaar.
Pow er / Protect, groen power aan.
DC level, rood accucel uitgeput.
Remote (optie), groen afstandsbediening aan.
Patch (optie), 8 polig niet DIN, in- en uitgang voor externe uitbreiding en aansluiting voor
nagalm m eter, pen 7 & pen 8 signaaluitgang, pen 1 & pen 3 signaalingang , pen 4 n.c., pen 5 stuuringang geluidsdrukm eter, pen 6 stuurspanning-uitgang 15VDC, pen 2 aarde.
D.C. entree, 4 polig Am phenol C16-1, pen 2 & aarde externe lader/voeding.
De NOISE BOOMER wordt standaard geleverd m et een separate acculader.
Opties zijn o.a.:
-externe accucel 12V7Ah voor extra 30m in. vol verm ogen.
-externe netvoeding voor continu vol verm ogen.
-afstandsbediening m et de functie: noise on, noise off, m om entary noise on.
-filter1 weg-verkeer, filter2 rail-verkeer of filter2 luchtvaart-verkeer.
Technische gegevens:
M aximaal afgegeven geluidsdruk: 115dB.
Frequentie oktaafbanden rose ruis: zie grafiek.
Voeding intern: 12V 7Ah accucel, voor 30m in. vol verm ogen, intern 15A gezekerd.
Voeding extern: 11-16V DC, verbruik 0,5-8A.
Acculader: 230V 50Hz.
Afmetingen: (bxhxd) 36x41x29 cm (excl. stoothoeken/voeten).
Gew icht: 15 kg incl. deksel.
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