
RT-2M Audio Analizátor 
 
Az RT-2M alkalmazható mind egyedi mind automatizált gyártósorba integrált audio mérésekre: 
 
- hangszóró tesztelés (frekvenciamenet, impedancia válasz, rezonancia frekvencia, hangnyomás) 
- audio berendezés tesztelés (frekvencia-, harmonikus torzítás, áthallás, zaj stb.) 
- mobil telefon tesztelés (hangminőség tesztelés,) 
- ipari minőség-ellenőrzés  (csapágyak, ventillátorok, rezgés tesztelése, jelátalakítók) 
- akusztikai vizsgálatok 
 
Az RT-2M tartalmaz egy programozható kétcsatornás lebegő generátort és egy programozható 
kétcsatornás nagyon gyors audio frekvencia analizátort ami alkalmas többtónusú léptetett sweep 
és folyamatos sweep elemzésre. Az alapvető audio paramétereket képes egyszerre tesztelni 
általában kevesebb mint egy másodperc alatt. Frekvencia-, harmonikus torzítás, áthallás, zaj stb. 
 
A beépített fantom tápegységek lehetővé teszik a közvetlen mikrofon csatlakozást akusztikai 
vizsgálatok elvégzésére. 
 
Az RT -2M biztosítja a megfelelő és megbízható működés minden ipari környezetben , beleértve 
a könnyen kezelhető kalibrációs és szolgáltatási eljárásokat. 
A tesztbeállításokat könnyű átkonfigurálni, hogy megfeleljen a változó követelményeknek. 
 
A készülék alkalmas arra, hogy teljesen automatizálják a vizsgálati eljárásokat, nincs szükség 
bármilyen kézi vagy emberi "Golden Ear" tesztelésre. 
 
Az RT -2M automatikusan rögzíti , tárolja és elemzi a bejövő jeleket  valós időben. 
A nagy teljesítményű digitális jelfeldolgozó (DSP) végrehajtja az összes mérési adat szűrését és  
kiértékelését és az eredmények tárolását aszinkronban. Ez minimalizálja a fogadó vezérlők 
teljesítményét. Vezérlő rendszer kapcsolódhat akár IEEE-488 vagy soros RS-232 
kommunikációval. Egyszerű programozás LabViewTM és LabWindowsTM környezetben. 
 
Amellett, hogy a mellékelt szoftver RT - Eval ( Értékelési és fejlesztési felület ), egy sor speciális 
szoftver is elérhető a különböző alkalmazási területekre (mobil tesztelés, teszt hangszóró, 
mikrofon tesztelése az elektronikus tesztelés, mechanikai vizsgálatok stb. ) 
 
A készülékek regisztrálva vannak a gyártó rendszerében ezért a technikai támogatás lehetséges. 
 
Generator                                                   Analyzer 
Multitone Arbitrary:                                 • 2 Independent Channels 
• 2 Independent Channels 
• Multitone Signal, 
1 - 31 frequencies, 
min. frequency spacing 5.85Hz 
• Transmission Time 260 – 
960ms 
• Level Range -60 dBVp to 
+29 
dBVp in 0.1 dB steps 
 
Stepped Sweep: 
• 2 Independent Channels 
• Frequency Resolution 
1 – 500 steps 
• Frequency Range 
20 Hz – 20 kHz 
• Level Range -63 dBV to 
+26 dBV in 0.1 dB steps 
• Level Accuracy 

• Frequency Range 
20 Hz – 20 kHz 
• Level Range -80 dBVp to 
+40 dBV (0.07 mV to 70.7 V) 
• Level Accuracy 
< ±0.1 dB @ 1 kHz 
• Residual Distortion 
< -86 dB @ level > -20 dBV 
• Residual Noise < -100 dBV 
• Residual Input Idle Channel 
Noise < -18 dBrnc 
• Phase Accuracy (A-B) ±1 
deg 
• Residual Interchannel 
Crosstalk 
typ. < -80dB @ level > -20 
dBV 
• Selectable Input Impedance 
per 

Channel 100 kohm, 600 ohm 
• Phantom Power 15/48 VDC 
 
Standard Software & Drivers 
• RT-EVAL Evaluation 
Software 
• National InstrumentsTM 

LabViewTM and LabWindowsTM 

NI-VISA Drivers 
 
 
 
 
    Angol prospektus 
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