
Série CEL-200
Decibelímetros Digitais

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

• Operações simples

• Design robusto

• Mostrador de alta resolução

• Novíssima tecnologia digital

• Atende integralmente a IEC 61672

• Ampla faixa de medição

• Função de pausa máxima

• Calibração automática

• Vida útil da bateria superior a 35 horas

• 2 anos de garantia

•  Saída USB para computador com software
opcional

• Seleção de 4 modelos

•  Modelos para Registro Histórico e
Levantamento de Médias

• Inclui certificado de calibração

Série CEL-200
Decibelímetros Digitais

INTRODUÇÃO

Com intuitiva operação em 2 teclas, a Série CEL-200 é uma 
família de instrumentos fáceis de usar, projetados para 
realizar medições de ruído para uma série de aplicações, 
tais como análises de risco.

Implementando a tecnologia digital mais recente, a Série 
CEL-200 proporciona excelente repetitividade, garantindo 
níveis máximos de precisão e desempenho, tudo alojado em 
um design robusto e compacto.

Com seu mostrador de alta resolução, sem paralelo em 
unidade tão barata, a Série CEL-200 é capaz de exibir um 
cronológico dos níveis de ruído, facilitando a avaliação 
sonora do ambiente em cada momento.

Decibelímetros com 

Total Compatibilidade, 

de Grande Valor
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Série CEL-200
Decibelímetros Digitais

Especificações Técnicas

Faixa de medição:  30-130dB RMS

Faixas selecionáveis:  30-100 ou 60-130dB

Piso de ruído:  <33dB(A)

Escalas de tempo:  Rápido, Lento e Impulso

Escalas de freqüência: A e C

Peso:  245 g incluindo as pilhas

Dimensões:  72x212x31mm

Pilhas:  3x AAA alcalinas ou recarregáveis

Vida útil das pilhas:  Superior a 35 horas

Distribuído por:

Recursos
A Série CEL-200 tem uma interface de usuário simples, com duas teclas programáveis que 
representam opções apresentadas na parte inferior da tela. Isto torna o instrumento muito 
fácil de usar e preserva quaisquer mudanças de configuração para a próxima vez em que a 
unidade for ligada. Para medir níveis instáveis de ruído com precisão, os modelos CEL-244 e 
CEL-246 produzem valores médios, integrados ao longo do tempo; Leq, no caso das Normas 
Européias e Lavg, para os EUA. A fim de quantificar como o ruído muda com o tempo, também 
existem modelos para registro pontual (o CEL-242 e o CEL-246 armazenam 419.000 pontos 
de dados) com o histórico dos valores instantâneos do ruído assim como os níveis da medição 
global (p.ex. níveis máximo e médio, conforme detalhados na tabela abaixo).

Programa dB24
Este software opcional permite monitorar a porta USB da Série CEL-200 em tempo real e transferir 
o histórico das medições para um computador. Os níveis de pressão sonora são armazenados
pelo dB24 a cada segundo em um arquivo de dados compatível com os programas de planilha
eletrônica do computador. Os dados coletados pelos modelos com registro pontual interno
(CEL-242 e CEL-246)  também podem ser acessados, pois estes medidores funcionam como
cartões de memória, permitindo a transferência dos dados para o programa de planilha.

Acessórios
CEL-6840 Bolsa do kit

CEL-6841 Quebra-vento de reserva

CEL-6842 Programa dB24 (opcional)

CMC51 Cabo PC – USB (opcional)

CEL-110/2 Calibrador Acústico Classe 2

Kits do instrumento
O produto pode ser fornecido em kits com todos os 
equipamentos necessários para realizar uma avaliação eficaz 
do ruído. Os kits contêm o Decibelímetro especificado, bolsa, 
quebra-vento, calibrador CEL-110/2 e manuais de instrução 
Para especificá-los, basta acrescentar /K1 à referência do 
produto p.ex. CEL-246/K1.

Energia externa: 5V pela tomada ‘mini B’ da porta

USB 2.0.

Montagem em tripé:  Soquete Whitworth de 1/4”

Saída em CA:  0.85V RMS @ FSD ‘A’ ponderada

Saída em CC:  0-1,3V (Opcional)

Condições de operação: Umidade relativa entre 5 e 90% 

(não condensante) Temperatura 

entre 0 e 40°C

Seleção do Modelo CEL-240 CEL-242 CEL-244 CEL-246

Níveis instantâneos e máximos l l l l

Levantamento dos níveis por segundo* l l

Intervalo de registro variável de 1 a 10 seg* l

Établissement des moyennes (Leq ou Lavg) l l

Médias (Leq ou Lavg) l l l l

Conformidade com ANSI S1.4, IEC 61672, 60651 l l

Conformidade com ANSI S1.43, IEC 60804

*requer dB24 para acessar os dados contidos nos modelos CEL-242 e CEL-246
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