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Norsonic är en av världens ledande tillverkare inom lösningar för mätning av ljud och vibrationer.

Vår vision är att förse våra kunder med innovativ instrumentering av högsta kvalitet. 

Vi har en miljövänlig ”retro-fit policy”, vilket betyder att äldre Norsonic instrument 

enkelt kan uppgraderas till senaste mätstandards och nya funktioner.

Huvudkontoret ligger i Tranby som är en liten ort utanför Drammen i Norge. 

Svenska kontoret finns i Markaryd, södra Småland.
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Ljudmätare
• Nor103 

• Nor131 & Nor132

• Nor139

• Nor140

• Nor145

• Nor150

Kalibratorer
• Nor1255

• Nor1256
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Vi har något för alla!
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Nor103

Liten och smidig klass 1 ljudnivåmätare med  
enkelt användargränssnitt.  
 
Mäter Lp, Leq, LMax, LE och LPeak i dBA/dBC. 

Ett stort mätområde: 30-137 dB RMS  
(60-140dBC Peak). 

Perfekt verktyg för enklare mätuppdrag.

Användningsområde

• Buller på arbetsplatsen
• Undersökning av omgivningsbuller 
• Maskinbuller
• Generell ljudmätning
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Sound level meters

Vilket behov har Du?
Ta gärna kontakt 
om du är osäker. 
info@norsonic.se



7www.norsonic.se

Nor131 & Nor132
Nor131 uppfyller IEC61672 klass 1 och 
Nor132 motsvarande klass 2 instrument- 
standard. Båda mätarna erbjuder samma 
funktioner med undantag av den löstagbara 
förförstärkaren som endast är tillgänglig på 
Nor131 instrumentet.

Användningsområde

• Buller i arbetsmiljön
• Val av hörselskydd
• Industribuller
• Buller från installationer
• Frekvensanalys
• Mätning på utrymningslarm
• Mätning i bostäder
• Rumsakustik
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Sound level meters

3 års garanti på Norsonic instrument
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Nor139
Klass 1 ljudnivåmätare främst avsedd för mer 
avancerad loggande ljudmätning med ljudinspelning, 
marker och triggerfunktion.

Frekvensanalys i 1/1- och 1/3-oktav med möjlighet att 
logga frekvensspektra ner till 100ms tidsinstervall.  
Statistik/percentiler och parallella F,S,I tidskonstanter.  
SD-kortet gör det lätt att lagra och importera mätdata  
till PC.

Användningsområde

• Omgivningsbuller
• Ljudinspelning
• Maskinbuller
• Arbetsplatsbuller
• Trafikbuller
• Frekvensanalys
• Produktutveckling
• Obevakad loggande mätning
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Sound level metersSound level meters

Osäker på Ditt framtida behov? 

Våra ljudmätare kan enkelt 
uppgraderas med fler funktioner!
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Nor140
En komplett och mycket fältmässig ljudmätare 
för de mest krävande användarna. Används 
flitigt av akustikkonsulter över hela världen. 

Kan bland annat bestyckas med frekvensanalys, 
ljudinspelning med trigger, efterklangstid,  
byggakustik, FFT etc.

Användningsområde

• Ljudinspelning
• Omgivningsbuller 
• Byggakustik
• Industribuller HMS
• Produktutveckling 
• Kvalitetskontroll QC
• Ljudisolation/luftljud-stegljud 
• Ljudeffekt ISO3746
• Taluppfattbarhet – STIPA 
• Vibrationsmätning
• Markerfunktion
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Sound level meters

Varför ska du välja Norsonic?

Vi är ett tryggt företag som arbetat 
inom denna bransch i över 50 år.  

Vi har en bred kompetens  
och lyssnar till våra kunder.



13www.norsonic.se

Nor145
Nor145 är vår nya toppmoderna ljudanalysator.

Med touch färgskärm, intuitiva menyer, personliga 
appar/setups. Inbyggt Wifi och 4G modem för att 
ställa in, övervaka och ladda hem mätdata trådlöst.

32GB minneskort ingår, men valfri storlek kan 
användas vilket ger närmast oändligt med plats för 
långa loggande mätningar. Voice- och textnotes, 
pause- och eventmarkers, GPS, ljudinspelning med 
upp till 5 individuella triggervillkor. Frekvensanalys i 
1/1-oktav, 1/3-oktav och FFT smalband. Efterklangs-
tid och komplett byggakustik med rating on board.

Användningsområde

• Omgivningsbuller
• Bullerövervakning
• Buller på arbetsplatsen
• Produktutveckling
• Vibrationsmätningar
• Byggakustik
• Rumsakustik
• Ljudinspelning
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Sound level meters

Undrar du något? 
Maila oss gärna!
info@norsonic.se
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Nor150
Ljudanalysator med möjlighet att mäta i två  
kanaler parallellt! Marknadens största touch  
färgskärm och enkelt user interface. Även lämplig 
för vibrationsmätning. 

Innovativ med kamera, GPS, Voice- & text notes, 
wifi och avancerad markerhantering. 
Flexibel filhantering.

Användningsområde

• Omgivningsbuller
• Bullerövervakning
• Buller på arbetsplatsen
• Produktutveckling
• Vibrationsmätningar
• Ljudintensitet
• Byggakustik
• Rumsakustik
• Ljudinspelning

Allt ovan möjligt i två kanaler.
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Vibration

Innovative sound instrumentation
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Kalibratorer
De flesta mätstandarder kräver att man skall kalibrera sina mätinstrument före 
respektive efter mätning. 

Nor1255  

• Klass 1 kalibrator
• 1 frekvens (1000Hz)
• 1 nivå (114dB)

Nor1256

• Klass 1 kalibrator med digital display   
• 2 frekvenser (250 och 1000 Hz) 
• 2 nivåer (94 och 114 dB) 
• Presentation av temperatur,  

atmosfärstryck och luftfuktighet
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NCL, är ett ackrediterat laboratorium som utför kalibrering  
av Norsonic ljudmätutrustning men även på de flesta andra fabrikat.

Frågor kring kalibrering: ncl@norsonic.com

Frågor kring upphämtning av paket: info@norsonic.se

Normal tid för kalibrering är 5-10 arbetsdagar, tid för leverans tillkommer.
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Norsonic Calibration Laboratory

Varför kalibrera? 

För att säkra din spårbarhet och kontrollera att instrumenten mäter korrekt.  
Enligt branschnorm är intervallen för att kalibrera ljudmätare vartannat år  
(24 månader) och kalibrator varje år (12 månader). Det rekommenderas att  
utrustningen är kalibrerad för att kvalitetssäkra era mätningar.  

NCL Fördelar

Fraktfritt! 
Enkelt! Vi ordnar med frakt-och tullhantering. Vi erbjuder våra kunder full  
assistans inklusive hjälp med leverans när det är dags att kalibrera. 
Norsonic instrument checkas och uppdateras till senaste firmware.

Hur går man tillväga?

För att kalibrera, följ proceduren nedan: 
Fyll enkelt i kalibreringsformulär på webben:  
Norsonic.se > Kalibrering > Kalibreringsformulär 
Invänta dokument från oss.  
När du mottagit detta dokument kan du boka kostnadsfri upphämtning av paket: 
Norsonic.se > Kalibrering > Upphämtning av paket vid kalibrering



Norsonic AB, Hermansrovägen 8, 28536  Markaryd
Telefon: 0433-122 33 | www.norsonic.se | info@norsonic.se

Innovative sound instrumentation
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