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Hardware SM30 SM50 SM90

Full-color resistive touch display • • •

Class 2 electret microphone & preamp (1/4”) • •

Class 1 microphone (1/2” UNC capsule) •

Storage for measurement data and audio 4 GB 4 GB 8GB

Rechargeable internal 2400 mAh battery • • •

Internal real-time clock and calendar • • •

High-speed transfer of measurement data and recorded audio via USB2.0 • • •

Including accessories (charger, cables, carrying case, windscreen, carrying cord, 
� ashdrive with manual and test signals) 

• • •

Modules / functions SM30 SM50 SM90

Sound Level Meter (SLM), IEC-61672-1:2014, ANSI S1.4 Fast, Slow, Impulse; A, C, 
Z freq. weighting; LEQ, SEL.

class 2 / 
type 2

class 2 / 
type 2

class 1 / 
type 1

Real Time Analyzer (RTA) 1/12, 1/6, 1/3 and 1/1 octave, IEC-61260-1:2014 class 1 • • •

Fast Fourier Transform (FFT) frequency analysis • • •

Reverberation Time (RT60), ISO-3382 • • •

Noise Curves (NR, NC, etc). • • •

Long-term Leq logging/monitoring (e.g. LAeq15min) • • •

Spectral logging (RTA logging & spectrograms) • • •

Statistical acoustics (percentiles, e.g. L10 and L95) • • •

Digital storage oscilloscope (<=20 Khz) • • •

THD+N • • •

Fundamental frequency estimation • • •

AC Volt meter for line level signals • • •

Loudspeaker Polarity measurements • • •

Automatic level calibration procedure • • •

Calibrated recording of audio on internal memory • • •

Real-time calibrated USB audio device mode • • •

Sound insulation: D, Dn, DnT, R’ • • •

SRI / STC (sound reduction index; sound transm. class) • • •

Remote control from PC via USB (either through serial commands or cloning of 
the display). API available for advanced users to remotely control every aspect 
of the instrument.

• • •

Advanced intelligibility measurements (STI-PA Pro), IEC-60268-16 rev. 4 / rev. 5 • •

Basic intelligibility measurements (Quick STI-PA), IEC-6128-16 rev. 4 / rev. 5 • •

Full STI cf IEC-60268-16 rev. 5 • •

Speech Level Meter cf. IEC-60268-16 rev. 4/5 annex J • •

Acoustic speci� cations SM30 SM50 SM90

Linear range (with supplied microphone, dBA SPL) 30-122 dB 30-122 dB 25-130 dB

Linear range, electric input (dBuV) 21-132 dB 21-132 dB 21-132 dB

STI-PA MÅLEUDSTYR
Bedrock SMxx STI-PA meter
Akustiske måleinstrumenter til enhver applikation 
og budget. Bedrock SMxx akustiske måleinstrumen-
ter (SM30, SM50, SM90) deler alle samme grund-
læggende hardwareplatform og har den samme 
intuitive brugergrænse� ade, men er hver for sig 
optimeret til hver deres sæt krav og applikationer. 

Udviklerne af SMxx produkterne har sørget for, at 
disse instrumenter er ekstremt nemme at bruge 
– dog uden at gå på kompromis med høj kvalitet, 
nøjagtighed og pålidelighed.

Bedrock-mærket står for ”State of the art” måleud-
styr af høj kvalitet, til akustik og professionel brug.
Produkterne kombinerer brugervenligheden som 
var det en smartphone med de højeste professio-
nelle og videnskabelige standarder for ydeevne og 
nøjagtighed.

Enhederne er designet af et team af forskere og 
ingeniører, som også står bag op� ndelsen af STI-PA 
indexet og produceres i Holland.

Bedrock SM30 er grundmodellen, som leveres som 
standard med en variation af målemoduler/enhe-
der, (klasse 2 SLM, RTA, FFT, RT60, L%, NC, THD + N, 
SRI / STC, Polaritet, rækkevidde, logfunktioner.

SM50 inkluderer alle funktioner fra SM30 plus mo-
duler til taleforståeligheds-målinger (STI-PA og Fuld 
STI).

SM90 har alle funktionerne fra SM50, men overhol-
der de strengeste krav til lydniveaumålinger (klasse 
1) i henhold til IEC-61672-1: 2014.

Der er 2 års garanti på alle tre SM-modeller.

SM50 fås i et samlet kit sammen med BTB65 Talk-
box. Sættet indeholder alt, hvad du behøver til tale-
forståelighedsmålinger ved hjælp af STIPA-metoden 
i henhold til de � este nationale og internationale 
standarder.

ALT NØDVENDIGT TILBEHØR 
ER INKLUDERET

  Praktisk ku� ert med skumindlæg: SM50 og SM90 
modellerne er i robuste og vandtætte ku� erter.

  Mikrofon: SM30 og SM50 indeholder klasse 2 mi-
krofoner og SM90 indeholder klasse 1 mikrofon.

  USB-� ashdrev med test, 
signaler og manual.

  Hurtig startguide.

  Kalibreringscerti� kat.

  Universal oplader.

  USB-kabel.

  Bæresnor.

SM30 STI-PA meter

SM50 STI-PA meter

SM90 i robust og vandtæt ku� ert Samlet kit - SM50 og BTB65

SM90 STI-PA meter

BTB65 Talkbox (Se eget datablad)

SM30 i praktisk ku� ert SM50 i robust og vandtæt ku� ert

signaler og manual.

Hurtig startguide.

Kalibreringscerti� kat.

Universal oplader.
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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.

Vi har lavet et samlet kit med den nøjagtig kalibreret Vi har lavet et samlet kit med den nøjagtig kalibreret 
signalkilde BTB65 Talkbox  sammen med det 

Sættet indeholder alt, hvad du behøver 
til taleforståeligheds-målinger ved hjælp 

Vi har lavet et samlet kit med den nøjagtig kalibreret 
signalkilde BTB65 Talkbox  sammen med det 

Sættet indeholder alt, hvad du behøver 
til taleforståeligheds-målinger ved hjælp 


