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STI-PA MÅLEUDSTYR
Bedrock BTB65 Talkbox
DEN IDEELLE SIGNALKILDE TIL 
STI-PA OG FULL STI TEST
For at udføre STIPA- eller Full STI-målinger har du 
selvfølgelig brug for en STI-PA måleinstrument som 
feks. Bedrock SM50. Men den eneste måde du kan 
få et pålidelige testresultater på, er at bruge en nøj-
agtigt kalibreret signalkilde: Bedrock BTB65 TalkBox.

Enheden leverer STI-signaler såvel som en række 
andre akustiske testsignaler. Når testen skal udføres 
placeres talkboxen simpelthen foran det testede 
systems mikrofon. BTB65 er designet til nøjagtighed 
og pålidelighed men også for nem og intuitiv brug. 

Touch-skærmen gør det let at kontrollere, og for-
skellige funktioner (såsom en integreret laserpeger, 
der hjælper med justering) gør test let og simpelt.

De standarder, der de� nerer hvordan STI-tests skal 
udføres kræver, at en kalibreret højttaler bruges 
som signal-kilde. Meget detaljeret og strenge 
speci� kationer pålægges højttaleren, for kalibrering 
af signalkilden er afgørende for nøjagtigheden og 
succesen af enhver STI-test. Fra et teknisk perspek-
tiv, er det langt det sværeste og mest tidskrævende 
trin ved opsætning af en STI-test. 

Bruger du i stedet Bedrock BTB65, gør talkboxen alt 
dette arbejde for dig. Den sørger for, at testsignaler-
ne gengives med det korrekte lydniveau og spek-
trum, og at STI-PA signalet nøjagtigt overholder 
standarderne.

BTB65 er ekstremt let at bruge. Den har en simpel 
og intuitiv berøringsskærm, som lader dig styre alle 
enhedens funktioner. Alle funktioner kan ses i et 
overblik og styres med et enkelt tryk. Hvis du har 
brug for en kalibreret elektronisk udgangssignal i 
stedet for et akustisk signal, kan du bruge balance-
ret out-put på bagsiden af enheden (parallelt med 
højttaler, hvis du vil). Eller du kan vælge at bruge 
TalkBox ganske enkelt som en højttaler gennem 
linje indgangen. 

ALT NØDVENDIGT TILBEHØR ER INKLUDERET

  Bedrock BTB65 Talkbox leveres i en praktisk 
ku� ert med skumindlæg. Ku� erten er robust og 
vandtæt og giver 
derfor god beskyt-
telse til enheden 
under transport.

  Der medfølger 
USB-kabel til 
� rmware opdate-
ringer.

  Der medfølger AC 
strømforsyning.

SM30 (Se eget datablad)

SM50 (Se eget datablad)

SM90 (Se eget datablad)

Produktegenskaber

Afspilning af STIPA og fuld STI signaler i henhold til IEC-61268 rev. 4 og udkastet speci� kationer for 
IEC-61268 rev. 5.

Afspilning af støjsignaler (lyserød / hvid), f.eks. for hurtig evaluering af hyppige overførselsfunktioner.

Afspilning af sinusbølger.

Talte beskeder annoncerer begyndelsen og afslutning af testsessioner, (også til brug for at opnå et 
subjektivt indtryk af talekvalitet). Beskederne � ndes på 6 sprog (US / UK / FR / SP / GE / DU), og der 
kan vælges mellem en mande- eller kvinde-stemme.

3,2 ”LCD-touch i fuld farve skærm.

Balanceret XLR line output (kalibreret i dBU).

Linieindgang (3,5 mm jackstik), f.eks. til lydindgang fra en pc eller smartphone.

Integreret klasse 2 laserpeger.

Gummifødder foran og bagpå (til fremadvendt såvel som opadvendt brug).

Forsynes fra 12V igennem en ekstern vekselstrømsadapter (inkluderet) eller en valgfri bil strømkabel 
(medfølger ikke).

USB-datakabel til � rmware opdateringer.

Tekniske speci� kationer

E� ektivt frekvensområde 50 -16.000 Hz.

Akustisk udgangsniveau ved 1 meter afstand (vokal e� fort) justerbar i trin på 1 dB mellem 54 og 72 dB.

Linieudgang justerbar i 1 dB trin mellem -30 og -12 dBU.

Støj, STI-PA og fuld STI-signaler er i overensstemmelse med målspektre inden for 1 dB (målt ved 1/3 
oktav løsning). 

ALT HVAD DU BEHØVER TIL 
TALEFORSTÅELIGHEDS-MÅLINGER
Vi har lavet et samlet kit med den nøjagtig kalibreret 
signalkilde BTB65 Talkbox  sammen med det 
akustiske måleinstrument SM50.

Sættet indeholder alt, hvad du behøver 
til taleforståeligheds-målinger ved hjælp 
af STI-PA-metoden i henhold til de 
� este nationale og internationale 
standarder.
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