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Introduktion

Nor103 är en av de minsta ljudnivåmätare som uppfyller EN IEC 61672-1 klass 1.
 
Mikrofonen är en 1/2” elektret-mikrofon. Instrumentet har 107 dB dynamik, mäter  
A-vägda ljudnivåer mellan 30 och 137 dB i en och samma mätrange. Nor103 har en LCD 
skärm och 3 knappar, och kan mäta följande:

• Ljudtrycksnivå    Lp

• Ekvivalent ljudnivå     Leq

• Max ljudtryck     Lmax

• Ljudexponeringsnivå   LE

• C vägd Peak ljudtryck   LCpeak

Du kan lagra upp till 199 mätningar i det interna minnet. Instrumentet drivs med 2 AAA 
batterier. Själva mätaren och förförstärkaren är en enhet så användningen av mikrofon-
förlängningskabel är inte är möjlig.

Nor103 har två mätområde
Standard range: Detta mäter i området mellan 30 och 137 dB och tillåter samtidig 
mätning av  Lp, Leq, Lmax, och LE.

Peak range: Begränsar området till 65 till 137 dB, men då mäts också LCpeak i tillägg 
(max 140dBC Peak). 

Uppstart 
Vid uppstart använder Nor103 samma inställningar som det hade när du senast slog 
av instrumentet.

• Mättid

• Tidsvägning

• Mätområde

• Platsnummer i minnet

De följande har fördefinierade inställningar vid start:

• Frekvensvägning A 

• Visar värdet Lp (aktuellt ljudtryck) 
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Översikt

Mikrofon
Mikrofon ½- tums elektret-mikrofon.

Förförstärkare
Förförstärkaren är en integrerad del av ljudnivåmätaren.

På/Av knapp
Tryck på denna för att slå på/av.

START/STOP knapp
Används för att starta/stoppa mätning. Används också för att ändra värden under  
kalibrering, vid menyval och när man ska hämta en tidigare mätfil från minnet.

MODE knappen
Växlar vad som visas på skärmen. Används också för att ändra värden under kalibre-
ring, vid menyval och när man ska hämta en tidigare mätfil från minnet.

A/C/Cal knappen
Med den här knappen väljer du frekvensvägning (A eller C). Används också för att 
ändra värden under kalibreringen och när du vill återkalla sparade mätningar. Tryck 
och håll in A/C/CAL-knappen i 2 sekunder för att öppna menyn.               
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Gänga för fotostativ
Gänga för kamerastativ.

Batterikasse
Batterikasse 2 stk. AAA (IEC R03, LR03) batterier.

Baksida

Batteriindikator
När indikatorn börjar blinka är det inte möjligt att göra korrekta mätningar. Byt ut  
batterierna mot nya.

Om Nor103 är inaktiv i mer än 10 minuter, kommer den att gå i energisparläge och visa 
texten SLP på skärmen.                

VIKTIGT: Försäkra dig om att mätaren är avslagen före du sätter i batterier. Använd 
bara identiska batterier när batteriindikatorn blinkar och byt ut batterierna. Blandar 
man nya och gamla batterier kan instrumentet skadas.

VIKTIGT: Om indikatorn börjar blinka när mätning pågår, stoppas mätningen. Du 
kan inte starta en mätning med START/STOP-knappen när batteriindikatorn blinkar.

Gänga för fotostativ

Batterikasse

Fulla batterier Indikator blinkar 
(byt batterierna)
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Kom igång

Starta instrumentet genom att trycka på knappen POWER.

Tryck A/C/CAL en gång om du vill mäta C-vägt.
 
Gå till instrumentsetup genom att trycka A/C/CAL i >2 sekunder när du är i LAF/
LCF bilden. Växla mellan möjliga val med knapparna upp eller ned (MODE eller 
START/STOP). Acceptera och stega mellan olika inställningar med A/C/CAL.

Följande val finns att ställa in.

1 -  Standard range / Peak range
2 - Fast (F) / Slow (S) 
3 - Mättid (1, 5, 10 minuter & 1 timme), mätning kan alltid stoppas manuellt i förtid. 

Kalibrering
För en klass 1 akustisk kalibrering, gå till LCF Aco Cal skärmbild genom att trycka 
upprepade gånger på A/C/CAL. Placera en akustisk kalibrator över mikrofonen. När 
nivån är stabiliserad, justera till korrekt dB-värde genom att använda knapparna upp 
eller ned (MODE eller START/STOP). (! Det finns även en intern elektrisk kalibrerings-
funktion (self check) LCF Int Cal, observera att denna kalibreringsmetod inte uppfyller 
IEC61672-1 instrumentstandard)

Starta mätning 
När displayen visar LAF eller LCF, tryck START/STOP. En blinkande trekant visas 
uppe till vänster i displayen. För att avbryta mätningen innan den förinställda mättiden, 
tryck START/STOP. Under mätning kan du växla visning mellan olika funktioner gen-
om att trycka MODE.

Slå av instrumentet genom att trycka POWER i mer än 2 sekunder.  

Vi rekommenderar att du alltid använder vindboll! 
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Mätning och display

Hämta och se på tidigare mätningar 
Tryck på A/C/CAL upprepade gånger till dess att Recall visas i displayen. Bläddra mel-
lan mätfilerna (Filnummer) genom att använda knapparna upp eller ned (MODE eller 
START/STOP). Håll in MODE eller START/STOP) för att snabbstega framåt eller 
bakåt.

Radera mätfiler
När du är i Recall menyn, tryck på A/C/CAL i mer än 3 sekunder. ALL/CLR kommer 
att blinka i  displayen. Tryck START/STOP för att acceptera borttagning och då blir all 
sparad mätdata  raderad, eller tryck A/C/CAL för att avbryta eventuell radering.

Recall displayPeak range display

Mätning 
pågår

Indikering 
för ”under range” 
under mätning, 
mätning vid 
lägre nivåer än 
30 dB.

Frekvensvägning

Mätparameter

Tidsvägning
Nivåindikering

Bar graph, level 
range scale

Batteristatus

 FilnummerFörfluten mättidFörinställd mättid

Indikering 
för ”overload” 
under mätning, 
mätning vid 
högre nivåer 
än 137 dB



Om Norsonic
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.

Norsonic Calibration Laboratory är ett internationellt ackrediterat laboratorium. Detta 
säkerställer att kvaliteten på de uppmätta värdena är på högsta möjliga nivå. Full test 
och kalibrering enligt relevanta internationella standarder görs innan produkterna 
lämnar fabriken.

På Norsonic är vi stolta över att ta hand om våra kunder och att lyssna på deras behov.

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