
Újdonságok a Brüel & Kjaer háza táján 
 
 
A gazdasági válság egyetlen céget sem hagy érintetlenül. Ebben a hangulatban 
különösen jól esik egy nagy cég jó híreit böngészni. A Brüel & Kjaer Sound and 
Vibration A/S még a szokásosnál is több újdonsággal rukkolt elő.  
 
Hatalmas új termékcsalád jelent meg az LDS fúzióval: a legjobb és legteljesebb 
elektrodinamikus rázógép sorozat. Néhány N-tól száz kN feletti maximális erő 
kapacitású shakerek, erősítőik és vezérlő generátoraik rendelhetők a Brüel & 
Kjaer világméretű kereskedelmi hálózatán keresztül. 
 
A repülőtéri zajmonitorok terén a Lochard akvizíció nem csak új szoftver 
termékeket eredményezett, hanem új stratégiát is. A repülőtérnek nem feltétlenül 
kell beszereznie és működtetnie a zajmonitor rendszert, hanem előfizethet a 
hatóságoknak benyújtandó kész zajmérési jegyzőkönyvekre is. 
 
A tizenharmadik évében járó PULSE mérőrendszer új utófeldolgozó bővítést 
kapott, ami a májusban bejelentett 14. kiadáshoz kapcsolódik. Az új program 
 – a PULSE REFLEX –új, kényelmesebb felhasználói felhasználói felületet is 
jelent. 
 
Megjérkezett a „multifield” mikrofon, amely elsősorban a járműipari akusztikusok 
kedvencévé kell, hogy váljon. Az elnevezés arra utal, hogy kis mérete miatt az 
eszköz a teljes akusztikus tartományban (20 kHz-ig) külön korrekció nélkül jól 
mér  szabadtérben és zengő térben egyaránt. A hagyományos mérőmikrofonok 
közül mindig a hangtérhez illőt kellett kiválasztani, ha a hangtér természetét nem 
ismertük, így akár 5 dB-t is lehetett hibázni. 
 
Mondhatjuk, hogy az eddig felsoroltak „revolúció” erejűek, de a cégben állandóan 
jelen van az „evolúció” is: új gyorsulásérzékelők, akusztikus impedancia mérő, 
még jobb zajmonitor állomás, új paraméterek számítása a bevált 2250 zaj 
elemzőben, hogy csak néhányat említsünk. 
 
Az egyetlen kis „rossz hír”: a közkedvelt Brüel & Kjaer magazin már csak akkor 
kerül papírra, ha a lelkes érdeklődő kinyomtatja. A magazin új és régebbi számai 
megtalálhatók a http://www.bksv.com honlapon. A legújabb szám, ami a 
fentiekről sokkal részletesebben tájékoztat teljes egészében letölthető a 
http://www.e-pages.dk/bruel/68/fullpdf/full4a30afc1e374a.pdf 
címről.  
 
Tisztelt ügyfeleink minden kérdésben megkereshetik a budapesti irodát a 
www.bruel.hu  honlapunkon megtalálható elérhetőséggel. 
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