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1. CHARAKTERYSTYKA PRZYRZ DU

Multiplekser umo liwia pomiary poziomu d wi ku odbieranego przez wiele mikrofonów, przy
pomocy jednego miernika poziomu d wi ku.
Przyrz d został zaprojektowany tak, aby współpracowa z polaryzowanymi mikrofonami
pojemno ciowymi oraz z ró nymi miernikami poziomu d wi ku.
Mo liwo zdalnego sterowania z komputera klasy PC umo liwia współprac multipleksera z
automatycznymi wielokanałowymi systemami akwizycji danych.
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Rys. 1.1. Multiplekser MPL-19 - widok z przodu.
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Rys. 1.2. Multiplekser MPL-19 - widok z tyłu.

1.1. Wyposa enie

Wyposa enie podstawowe:
• Zasilacz zewn trzny.
• Zapasowy bezpiecznik T315mA.
• Instrukcja obsługi.
• Deklaracja zgodno ci.
• Karta gwarancyjna.
3

Wyposa enie dodatkowe:
• Mikrofon pomiarowy ½” typ WK-21 (SONOPAN).
• Przedwzmacniacz mikrofonowy ½” typ PW21L (SONOPAN).
• Przewód poł czeniowy RS232C do PC.
• Przedłu acz mikrofonowy PD5L10 – długo 10m (SONOPAN).
• Statyw mikrofonowy.

1.2. Dane techniczne
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilo kanałów
maksymalnie 19
Przesłuch mi dzykanałowy
< -80dB
Napi cie polaryzacji mikrofonu
200V
Zasilanie przedwzmacniacza mikrofonowego
±12V
Zakres kalibracji kanału
±3dB
Wej cie sygnałowe
- napi cie maksymalne
18Vp-p
Wyj cie sygnałowe
- napi cie maksymalne
18Vp-p
- impedancja wewn trzna
1k
≥ 10k
- impedancja obci enia
Zakres temperatury pracy
+10 ÷ +50°C
Zakres temperatury przechowywania
-10 ÷ +50 °C
≤ 90% (bez kondensacji)
Zakres wilgotno ci wzgl dnej
Kompatybilno elektromagnetyczna ( rodowisko przemysłowe)
- EMC emisja
zgodna z PN-EN 61000-6-4
- EMC odporno
zgodna z PN-EN 61000-6-2
Czas wygrzewania
- po wł czeniu zasilania
1 minuta
- po zmianie warunków klimatycznych
15 minut
Interfejsy szeregowe
3 x RS232C
Wymiary
470 x 255 x 122 mm
Zasilanie
zasilacz Breve-Tufvassons
PFLF12S (12V, 1A)
Bezpiecznik
T315mA
Masa
4kg

1.3. Wpływ czynników zewn trznych
• Wpływ temperatury
• Wpływ pola magnetycznego, 80A/m

≤ ±0,8dB
wskazanie miernika < 60dBL i
< 32dBA

1.4. Wpływ wyposa enia dodatkowego

Doł czenie przedłu acza mikrofonowego powoduje, przy du ych poziomach sygnału
wej ciowego, wzrost zniekształce nieliniowych w funkcji cz stotliwo ci. Zale no przedstawia
tabela:
Sygnał wej ciowy
f [kHz]
135dB
130dB
125dB
1
≤ 0,5%
≤ 0,5%
≤ 0,5%
10
≤ 3%
≤ 0,5%
≤ 0,5%
20
≤ 13%
≤ 3%
≤ 0,5%
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2. STEROWANIE PRAC PRZYRZ DU

Sterowanie przyrz dem jest mo liwe poprzez klawiatur umieszczon w przyrz dzie, b d te
z komputera klasy PC za po rednictwem interfejsu RS232C.

2.1. Przyciski steruj ce

Klawiatura przyrz du jest przedstawiona na Rys. 1.1 i składa si z:
• przycisku KAL,
, .
• przycisków:
Wył cznik zasilania znajduje si na ciance tylnej multipleksera (patrz Rys. 1.2).

2.2. Gniazda wej ciowe i wyj ciowe przyrz du

Poło enie gniazd w przyrz dzie jest przedstawione na Rys. 1.1 i Rys. 1.2.
Przyrz d wyposa ony jest w gniazda:
• Mikrofonowe, typu LEMO EGG.1B.307.CLL, słu ce do podł czenia przedwzmacniacza
mikrofonowego (bezpo rednio lub z wykorzystaniem przedłu acza PD5L10),

1

6
7

2
3

5
4

Rys. 2.1. Gniazdo mikrofonowe - widok z zewn trz.

Nr pinu
1
2
3
4
5
6
7
ekran

Sygnał
nie podł czony
GND
polaryzacja (+200V)
wyj cie sygnału
nie podł czony
+12V
-12V
GND

• AC – wyj cie sygnału analogowego, zmiennopr dowego, typu FISHER DB102A 054-130
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4

Rys. 2.2. Wyj cie sygnału analogowego - widok z zewn trz.

Nr pinu
1
2
3
4
5
ekran

Sygnał
nie podł czony
nie podł czony
wyj cie sygnału
nie podł czony
GND
GND
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• Zasilania zewn trznego, typu MJ-14, z kołkiem 2,1mm.
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1

Rys. 2.3. Gniazdo zasilania zewn trznego - widok z zewn trz.

Nr pinu
1
2

Sygnał
+ZAS
-ZAS

• Port szeregowy COM1, typu DB9M (m skie) – słu ce do podł czenia portu RS232C
miernika poziomu d wi ku.

Rys. 2.4. Gniazdo DB9M (COM1) - widok z zewn trz.

Nr pinu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ekran

Sygnał
nie podł
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
nie podł
nie podł
nie podł
GND

czone

czone
czone
czone

• Port szeregowy COM2, typu DB9M (m skie) – słu ce do podł czenia portu RS232C
komputera klasy PC – sterowanie miernikiem poziomu d wi ku.

Rys. 2.5. Gniazdo DB9M (COM2) - widok z zewn trz.

Nr pinu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ekran

Sygnał
nie podł czone
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
nie podł czone
CTS
nie podł czone
GND
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• Port szeregowy COM3, typu DB9M (m skie) – słu ce do podł czenia portu RS232C
komputera klasy PC – sterowanie multiplekserem.

Rys. 2.6. Gniazdo DB9M (COM3) - widok z zewn trz.

Nr pinu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ekran

Sygnał
nie podł
RXD
TXD
nie podł
GND
nie podł
nie podł
CTS
nie podł
GND

czone
czone
czone
czone
czone

2.3. Pocz tkowe nastawy przyrz du

Po wł czeniu zasilania przyrz d posiada nastawy:
• Tryb pracy
• Wybrany kanał

POMIAR
1

2.4. Przygotowanie przyrz du do pracy

Do gniazda wej ciowego multipleksera doł czy mikrofon pomiarowy WK21, przy u yciu
przedłu acza mikrofonowego PD5L10. Nale y zdj kapturek osłaniaj cy mikrofon. Zało y na
mikrofon osłon przeciwwietrzn (zalecane jest u ywanie osłony przeciwwietrznej niezale nie od
warunków atmosferycznych, poniewa stanowi ona dodatkow ochron mikrofonu). Sposób
post powania nale y powtórzy dla wszystkich wykorzystywanych wej pomiarowych.
Wyj cie sygnałowe multipleksera nale y poł czy z wej ciem sygnałowym miernika poziomu
d wi ku.
Nale y wł czy przyrz d. Pocz tkowe nastawy s podane w rozdziale 2.3.
Zalecane jest przeprowadzenie kalibracji akustycznej przyrz du. Sposób jej przeprowadzenia
opisany jest w rozdziale 5.1.
Po zako czeniu pomiarów nale y wył czy przyrz d, a mikrofony zabezpieczy kapturkami
ochronnymi.

3. OBSŁUGA PRZYRZ DU

Multiplekser mo e pracowa w dwóch trybach pracy: POMIAR lub KALIBRACJA.
Przeł czenia miedzy tymi trybami dokonuje si przyciskiem KAL.
Do wł czenia trybu kalibracji niezb dne jest przytrzymanie klawisza KAL przez około 3
sekundy. Wył czenie trybu kalibracji, czyli przeł czenie do trybu POMIAR, nast puje natychmiast
po naci ni ciu klawisza KAL.

3.1. Tryb POMIAR
W tym trybie pracy, klawiszami
i
mo na wybra kanał. Aktywny kanał jest
sygnalizowany diod LED, znajduj c si nad gniazdem wej ciowym kanału. Je eli nie wieci
adna dioda, oznacza to, e nie jest wybrany aden kanał.
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3.2. Tryb KALIBRACJA

Wł czenie trybu kalibracji jest sygnalizowane zapaleniem diody LED znajduj cej si obok
przycisku KAL. W tym trybie pracy mo liwa jest zmiana wzmocnienia aktywnego kanału. Do
regulacji słu przyciski:
nieulotnej multipleksera.

i

. Nastawy kalibracji dla ka dego kanału s zapisane w pami ci

UWAGA! Nie jest mo liwe wł czenie trybu kalibracji, je eli nie jest wybrany aden kanał.

4. WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM

Przyrz d posiada w tylnej cz ci obudowy trzy gniazda DB9. Jedno z nich słu y do
podł czenia miernika poziomu d wi ku, a dwa pozostałe nale y podł czy do komputera klasy PC.
Umo liwia to komunikacj z multiplekserem (poprzez jeden port szeregowy komputera PC) oraz z
miernikiem poziomu d wi ku (poprzez drugi port szeregowy komputera PC). Podł czenie miernika
poziomu d wi ku za po rednictwem multipleksera zapewnia izolacj galwaniczn miedzy
miernikiem poziomu d wi ku a komputerem klasy PC. Je eli miernik posiada interfejs szeregowy z
izolacj galwaniczn , to mo na podł cza go bezpo rednio do komputera PC, z pomini ciem
multipleksera.
Przy pomocy komend przesyłanych ł czem szeregowym, mo na sterowa prac multipleksera
w ten sam sposób, jak przy pomocy klawiatury.
Protokół transmisji danych jest dost pny na yczenie klienta.

5. ZALECENIA EKSPOATACYJNE

Przy posługiwaniu si przyrz dem nale y ci le przestrzega nast puj cych zalece :
• w adnym przypadku nie odkr ca siatki ochronnej membrany mikrofonu,
• przy zdejmowaniu i nakładaniu kapturka ochraniaj cego mikrofon nale y to robi z lekkim
ruchem obrotowym w prawo (tak jak przy zakr caniu np. ruby), zapobiega to
przypadkowemu odkr ceniu siatki ochronnej,
• mikrofon chroni przed wpływem wstrz sów mechanicznych, kurzu, pyłu, zawilgocenia i
silnych podmuchów powietrza (stosowa osłon przeciwwietrzn !),
• przy ł czeniu lub rozł czaniu zł czy typu LEMO nie nale y u ywa nadmiernej siły –
zł cza te maj blokady uniemo liwiaj ce poł czenie w innej pozycji ni prawidłowa;
sposób odł czania przedwzmacniacza ze zł czem LEMO jest przedstawiony na Rys. 5.1,
• stosowa tylko zalecany typ bezpiecznika.

Rys. 5.1. Sposób odł czania przedwzmacniacza ze zł czem LEMO.

5.1. Kalibracja przyrz du

Do wykonania poprawnego pomiaru niezb dne jest, aby po wybraniu dowolnego kanału
miernik wskazywała t sam , prawidłow warto . Do kalibracji mo na wykorzysta dowolny
kalibrator akustyczny, klasy równej lub lepszej od klasy miernika, na przykład kalibrator KA-50
produkcji SONOPAN. KA-50 wytwarza d wi k o poziomie 94dB i cz stotliwo ci 1000Hz.
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Aby poprawnie skalibrowa multiplekser wraz z miernikiem, nale y nało y na mikrofon i
wł czy kalibrator. W mierniku nale y wł czy pomiar i obserwowa warto
aktualnie
mierzonego poziomu d wi ku. Nale y wł czy tryb kalibracji multipleksera (patrz rozdział 3.2) i
ustawi przyrz d tak, aby miernik wskazywał nominaln warto poziomu d wi ku kalibratora, z
uwzgl dnieniem poprawki pola swobodnego mikrofonu.
Je eli wykorzystywany jest mikrofon WK-21 i kalibrator KA-50 produkcji SONOPAN, to
nale y ustawi warto 93,8dB (94dB – poziom nominalny kalibratora, -0,15dB – poprawka pola
swobodnego mikrofonu WK-21; wynik został zaokr glony do typowej rozdzielczo ci pomiarowej
mierników poziomu d wi ku).
Działania te nale y powtórzy dla wszystkich kanałów.
UWAGA! Podczas kalibracji miernik wraz z kalibratorem nie mog by nara one na hałas o
poziomie wy szym ni poziom nominalny u ytego kalibratora oraz wibracj podło a.

5.2. Gwarancja

SONOPAN Sp. z o. o. udziela gwarancji z zastrze eniem:
• na Karcie Gwarancyjnej nie mog si znajdowa adne lady zmian, poprawek, skre le ,
itd.,
• eksploatacja przyrz du powinna odbywa si zgodnie z fabryczn instrukcj obsługi,
• nabywca traci uprawnienia wynikaj ce z gwarancji w przypadku samowolnych napraw lub
zmian konstrukcyjnych.

Gwarantujemy:
• przyrz d spełnia parametry techniczne podane w Instrukcji Obsługi,
• SONOPAN Sp. z o. o. udziela gwarancji prawidłowego działania przyrz du, na okres 12
miesi cy, licz c od daty zakupu, w okresie 24 miesi cy od wyprodukowania przyrz du.
Gwarancja nie obejmuje:
• uszkodze powstałych w czasie transportu (o ile nie stwierdzono wyra nego zaniedbania
producenta),
• uszkodze mechanicznych zawinionych przez nabywc ,
• uszkodze wewn trznych, zawinionych przez nabywc .
Nabywcy przysługuje roszczenie z tytułu r kojmi dopiero wówczas, gdy sprzedawca nie
wykonuje zobowi za wynikaj cych z niniejszej gwarancji.
5.2.1. Wskazówki dla nabywcy w przypadku reklamacji:
• zawiadomi SONOPAN Sp. z o. o., podaj c powód reklamacji, miejsce i dat zakupu oraz
dat produkcji,
• po otrzymaniu potwierdzenia wysła do SONOPAN Sp. z o. o. (poprzez firm spedycyjn )
przyrz d, zał czaj c wa n Kart Gwarancyjn ,
• w przypadku stwierdzenia przez kontrol techniczn SONOPAN Sp. z o. o., e uszkodzenie
przyrz du nie jest obj te gwarancj lub warunki gwarancji nie zostały zachowane, nabywca
zobowi zany jest zwróci koszty przegl du technicznego i transportu w wysoko ci,
wykazanej na rachunku SONOPAN Sp. z o. o.,
• w przypadku uznania reklamacji w/w koszty ponosi SONOPAN Sp. z o. o..

5.3. Konserwacja i naprawy

Multiplekser MPL-19 nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.
Wszelkich napraw przyrz du dokonuje producent.
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6. OZNAKOWANIE CE

Opisywany w instrukcji produkt spełnia wymogi wytycznych Unii Europejskiej:
89/336/EEC Kompatybilno elektromagnetyczna.
Spełnienie powy szych wymogów
potwierdzone jest znakiem CE.
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