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Geluidsniveaumeter

Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrĳk 
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product 
defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn 
hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

De Laser 6605 is een geluidsniveaumeter van hoge kwaliteit die wordt gebruikt voor het 
meten van mechanische en omgevingsgeluiden. Het is een geluidsniveaumeter van klasse 2 
die voldoet aan de vereisten van IEC 61672-1. Geluidsniveaumeters van klasse 2 zijn vooral 
geschikt voor geluidsmetingen in werkomgevingen conform het Nederlandse arbobeleid 
Geluid op de werkplek of de Occupational Noise-normen van het Europees agentschap 
voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

De meter is dus ideaal voor:
• Geluidsevaluaties (beroepsmatig en industriële hygiëne).
• Onderzoeken betreffende geluiden op de werkplek en berekeningen betreffende 

geluidsbelasting.
• Handhaving geluidsverordening.
• Geluidsmetingen voor machines.
• Algemene geluidsmetingen.

Wanneer het symbool lege batterij            in de display verschijnt, de 9V-batterij vervangen (zie 
Afbeelding 3). Verwijder het batterijdeksel (1) voor toegang tot de 9V-batterij (2). Gooi de gebruikte 
batterij weg volgens de plaatselijk geldende wetgeving. 

Onderhoud:
• Bedien of bewaar het instrument niet bij hoge temperaturen of in omstandigheden met hoge 

vochtigheidsgraad, damp of condensatie.
• Als het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen verwijderen om 

schadelijke lekkage te voorkomen.
• Houd het microfoongedeelte droog en vermijd sterke trillingen.
• Bescherm het instrument tegen elektromagnetische velden en statische elektriciteit.

Batterij vervangen

Voorzorgsmaatregelen
• Draag altijd gehoorbescherming tijdens het testen van geluidsniveaus in een nieuwe situatie. 

Beschadiging van het menselijk gehoor kan beginnen bij 85 dB en hoger. Neem pas aan dat het 
geluidsniveau veilig is nadat u dit daadwerkelijk hebt gemeten.

• Wees voorzichtig bij het testen van geluidsniveaus nabij werkende machines en pas vooral op nabij 
draaiende onderdelen zoals riemen, poelies, ventilatoren enz.

• Laat ongetrainde mensen het instrument niet gebruiken.
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Bedieningselementen

LCD-display

A Windkap
B LCD-display

C
ON/OFF en 
achtergrondverlichting

D Knop voor frequentieweging
E HOLD-knop
F Niveaubereik en opnemen
G Snelle/langzame tijdweging
H Max/Min-houdknop

Opmerking: Zelfs bij licht winderige omstandigheden moet de windkap (A) worden gebruikt om de 
effecten van wind- en luchtbewegingen langs de microfoon te verminderen, zodat het oppikken van 
achtergrondgeluiden wordt vermeden. De windkap beschermt de gevoelige microfoon tevens tegen 
beschadiging en houdt de microfooncapsule schoon.

1. Zie Afbeelding 1: Schakel het instrument in door op de ON/OFF-knop (C) te drukken.
2. Druk op de LEVEL/REC-knop (F) om het beste niveau (tot 4) te selecteren voor de uit te voeren 

geluidsmeting.  Let op de indicatoren OVER en UNDER bovenaan de display; selecteer een niveau 
waarbij deze indicatoren uit zijn.

3. Druk op de A/C-knop (D) om het gewenste filter dBA of dBC te kiezen; elk filter heeft een andere 
gevoeligheid voor verschillende frequenties. De dBA-geluidsniveaumeter is van toepassing op 
frequenties in het middenbereik, terwijl de dBC-geluidsniveaumeter wordt gebruikt om lage en hoge 
frequenties te meten. Wanneer bij uitgezonden geluid bijv. basstoringen of -problemen voorkomen 
of bij hoge geluiden van machines, dan wordt meestal het C-filter gebruikt (uitgaansgelegenheden 
enz.).

4. Met de F/S-knop (G) kunt u SNELLE bemonstering voor een onmiddellijk geluid of LANGZAME 
bemonstering voor een gemiddeld geluidsniveau selecteren.

5. De MAX/MIN-knop (H) wordt gebruikt wanneer het maximale geluidsniveau of het minimale 
geluidsniveau moet worden bewaakt tijdens de meting.

6. U kunt geluidsniveaus meten door het instrument in uw hand te houden of deze op een driepoot te 
plaatsen (bij voorkeur 1 tot 1,5 meter vanaf de geluidsbron). Zie (3) in Afbeelding 3 voor de positie 
van de driepootbevestiging.
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Symbool Functie
MN MIN – vastleggen minimaal geluidsniveau
MX MAX – vastleggen maximaal geluidsniveau
F SNELLE bemonsteringsfrequentie
REC Gegevens zijn opgenomen
S LANGZAME bemonsteringsfrequentie
 Lege batterij
HOLD Functie voor gegevensopslag
dBA A-weging (reactie op menselijk gehoor)
dBC C-weging (reactie op machinecontrole)
OVER Hoger dan bovengrens van bereik
UNDER Lager dan ondergrens van bereik
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Werking

• ON/OFF- en achtergrondverlichtingsknop (C): Eenmaal indrukken om het instrument in te schakelen; 
nogmaals indrukken om de achtergrondverlichting in te schakelen; normaals indrukken om de 
achtergrondverlichting uit te schakelen. Om het instrument uit te schakelen, houdt u de ON/OFF- en 
achtergrondverlichtingsknop ingedrukt; de display telt af P--3, P--2, P--1. Wanneer het scherm wordt 
uitgeschakeld, laat u de knop los.

• Knop voor frequentieweging (D): (Zie punt 3 in het hoofdstuk Werking hierboven).
• HOLD-knop (E): Gegevensopslag: Druk eenmaal op de knop om de meetwaarde in de display te 

bevriezen; druk nogmaals op de knop om terug te keren naar huidige meting. Gegevens RESETTEN: 
Instrument uitgeschakeld: Houd eerst de HOLD-knop ingedrukt en druk vervolgens de ON/OFF-knop 
in. Houd beide knoppen ingedrukt tot CLA wordt weergegeven; dit geeft aan dat alle in het geheugen 
opgeslagen meetwaarden zijn gewist.

• LEVEL RANGE/RECORD-knop (F): 
1. Bereik selecteren: het bereiksniveau wordt in de display aangegeven door de twee kleine cijfers 

aan de rechterzijde (zie “Bereikindicator” in Afbeelding 2). Navigeer door de 4 beschikbare niveaus 
door op de knop te drukken: 01 (laag niveau): 30-80 dB; 02 (gemiddeld niveau): 50-100 dB; 03 
(hoog niveau): 80-130 dB; 04 (AUTO): 30-130 dB.

2. REC-opnamefunctie: Voor het opnemen van meetwaarden druk u eerst op de HOLD-knop (E) 
om de display te bevriezen; druk vervolgens op de LEVEL/REC-knop (F) om de meetwaarde in 
het geheugen op te slaan. REC verschijnt op de display om aan te geven dat de meetwaarde is 
opgeslagen. Druk nogmaals op de HOLD-knop om terug te keren naar huidige meting.

3. Functie voor aflezen van gegevens: Om de opgenomen gegevens te lezen, schakelt u eerst 
het instrument uit; houd vervolgens de LEVEL/REC-knop ingedrukt en druk eenmaal op de 
ON/OFF-knop. Wanneer dAtA wordt weergegeven, laat u de LEVEL/REC-knop los, waarna 
de eerste opgeslagen meetwaarde wordt weergegeven. Er kunnen maximaal 50 meetwaarden 
worden opgeslagen. Navigeer door deze meetwaarden door herhaaldelijk op de LEVEL/REC-
knop te drukken. Voor het gemak is elke meetwaarde genummerd van 1 t/m 50, zoals aangegeven 
door de twee kleine cijfers aan de rechterzijde van de display (zie “Bereikindicator” in Afbeelding 
2). Elke meetwaarde heeft een automatisch opgenomen datum en tijd; druk eenmaal op de 
HOLD-knop om de datum te zien; druk nogmaals op de HOLD-knop om de tijd te zien. Na drie 
keer indrukken van de HOLD-knop keert de display terug naar de opgenomen meetwaarde. (Zie 
het gedeelte hieronder voor het instellen van de datum en de tijd op het instrument).

• MAX/MIN-knop (H): (Maximaal en Minimaal vastleggen): Selecteer de gewenste modus door de 
MAX/MIN-knop in te drukken; MX of MN geeft de modus aan. In de MX-modus wordt het maximale 
geluidsniveau vastgelegd en vastgehouden door het instrument tot een hoger geluidsniveau wordt 
vastgelegd. In de MN-modus wordt het minimale geluidsniveau vastgelegd en vastgehouden door het 
instrument tot een lager geluidsniveau wordt vastgelegd.

• Tijd en datum instellen: Schakel het instrument uit om in te stellen. Voor toegang tot de instelmodus 
houdt u de A/C-knop (D) ingedrukt en drukt u op de ON/OFF-knop (C) tot SEt wordt weergegeven; 
laat vervolgens beide knoppen los. De op dit moment ingestelde datum wordt weergegeven in het 
formaat dag/maand/jaar; dit scherm kan niet worden aangepast. Druk nogmaals op de A/C-knop, 
zodat de op dit moment ingestelde tijd wordt weergegeven in het formaat uren/minuten/seconden; dit 
scherm kan niet worden aangepast. 
1. Minuten aanpassen: druk nogmaals op de A/C-knop voor toegang tot de modus voor minuten 

aanpassen; gebruik de LEVEL/REC-knop om het cijfer te verhogen; gebruik de MAX/MIN-knop 
om het cijfer te verlagen.

2. Uren aanpassen: druk nogmaals op de A/C-knop voor toegang tot de modus voor uren 
aanpassen; gebruik de LEVEL/REC-knop om het cijfer te verhogen; gebruik de MAX/MIN-knop 
om het cijfer te verlagen.

3. Datum aanpassen: druk nogmaals op de A/C-knop voor toegang tot de modus voor datum 
aanpassen; gebruik de LEVEL/REC-knop om het cijfer te verhogen; gebruik de MAX/MIN-knop 
om het cijfer te verlagen.

4. Maand aanpassen: druk nogmaals op de A/C-knop voor toegang tot de modus voor maand 
aanpassen; gebruik de LEVEL/REC-knop om het cijfer te verhogen; gebruik de MAX/MIN-knop 
om het cijfer te verlagen.

5. Jaar aanpassen: druk nogmaals op de A/C-knop voor toegang tot de modus voor jaar aanpassen; gebruik 
de LEVEL/REC-knop om het cijfer te verhogen; gebruik de MAX/MIN-knop om het cijfer te verlagen.

6. Om de instelmodus te verlaten en de instelling op te slaan, drukt u eenmaal op de HOLD-knop.
7. Opmerking: Als u in de modus voor aanpassen op de A/C-knop blijft drukken, wordt het 

initialisatie-/resetscherm weergegeven; als u nogmaals op de A/C-knop drukt, gaan de eerder 
gemaakte instellingen verloren en keert de display terug naar de originele fabrieksinstellingen.
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