
 
      

PCE Brookhuis B.V.     

 Institutenweg 15 
 7521 PH Enschede 

 Nederland 
         Telefoon: +31 53 737 01 92       

 

  info@pcebenelux.nl  

                    www.pcebrookhuis.nl 

 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Geluidsmeter PCE-SLM 10 

 

mailto:info@pcebenelux.nl
http://www.pcebrookhuis.nl/


GEBRUIKSAANWIJZING 

Geluidsmeter PCE-SLM 10  
 

 

2  
 
 

 

Inhoudsopgave 

 
1 Veiligheid .............................................................................................................................................. 3 

2 Leveromvang ........................................................................................................................................ 3 

3 Specificaties .......................................................................................................................................... 4 

4 Apparaat omschrijving.......................................................................................................................... 5 

5 In- en uitschakelen ............................................................................................................................... 6 

6 Alarmfunctie ......................................................................................................................................... 7 

6.1 Alarmfunctie in- en uitschakelen................................................................................................... 7 

7 Data opslaan ......................................................................................................................................... 7 

8 Menu .................................................................................................................................................... 8 

9 Software ............................................................................................................................................... 9 

9.1 Venster: Livemeting ..................................................................................................................... 10 

9.2 Venster: Data uitlezen ................................................................................................................. 11 

10 Garantie ............................................................................................................................................ 12 

11 Verwijdering en contact ................................................................................................................... 12 

 

 

  



GEBRUIKSAANWIJZING 

Geluidsmeter PCE-SLM 10  
 

 

3  
 
 

 

1 Veiligheid 
 
Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bij schade, 
veroorzaakt door niet-naleving van de instructies in deze handleiding, vervalt de aansprakelijkheid. 
Het apparaat dient alleen in gebruik genomen te worden door zorgvuldig opgeleid personeel.  
 

• Dit instrument mag alleen op de in deze handleiding beschreven wijze gebruikt worden. Als 
het instrument op een andere wijze gebruikt wordt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. 

• Het apparaat mag niet gebruikt worden indien de omgevingsomstandigheden 
(temperatuur, vochtigheid, ...) zich niet binnen de aangegeven grenzen bevinden. 

• Apparaat niet blootstellen aan extreme temperaturen, direct zonlicht, extreme 
luchtvochtigheid of vocht. 

• Vermijd sterke schokken. 

• Alleen gekwalificeerde onderhoudstechnici van PCE mogen de behuizing van het apparaat 
openen. 

• Bedien het apparaat nooit met natte handen.  

• Er mogen geen technische aanpassingen aan het apparaat doorgevoerd worden.  

• Gebruik voor het reinigen van het apparaat een doek. Gebruik onder geen beding       
oplos- of schuurmiddelen.  

• Het apparaat mag alleen met toebehoren uit het aanbod van PCE Instruments uitgebreid 
worden, of met toebehoren van gelijkwaardige vervanging. 

• Controleer de behuizing van het apparaat en het complete systeem voor aanvang van de 
meting altijd op onvolledigheden of schade, bij zichtbare schade mag het apparaat niet in 
gebruik genomen worden. 

• Het apparaat mag niet gebruikt worden in een explosieve atmosfeer. 

• De in de specificatie aangegeven grenswaarden dienen onder geen beding overschreden te 
worden. 

• Niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan het apparaat beschadigen en letsel 
veroorzaken aan de bediener. 

• Schakel het apparaat niet uit, wanneer deze nog in gebruik is.  

• Neem het apparaat niet in gebruik, wanneer deze niet goed functioneert.  

• Gebruik het apparaat niet in een natte of vochtige omgeving.  
 

2 Leveromvang  
 
1 x geluidsmeter PCE-SLM 10 
1 x micro-USB-kabel 
1 x handleiding 
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3 Specificaties  
 

meetbereik 30 ... 130 dBA 

meetnauwkeurigheid ±1,5 dBA (bij 94 dB / 1 KHz) 

resolutie 0,1 dB (< 100 dB) 

  1 dB (> 100 dB) 

frequentiebereik 31,5 Hz ... 8,5 kHz 

frequentieweging A 

tijdsweging Fast 

microfoontype 6 mm condensatormicrofoon 

display 3 digit 

cijferhoogte 75 mm 

resolutie  0,1 dB (<100 dB), 1 dB (>100 dB)  

alarmering displayweergave en geluidstoon 

alarmuitgang met alarmuitgang 

geheugen 657.000 meetwaarden 

voeding       5 V / 1 A via micro-USB aansluiting 

montage wandmontage via inkepingen in behuizing 

  statiefmontage met interne schroefverbinding 

omgevingscondities 0 ... 40 °C / 10 ... 80 % r.v. 

opslagcondities -10 ... 60 °C / 10 ... 70 % r.v. 

afmetingen   210 x 130 x 28 mm 

gewicht ca. 453 g 
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4 Apparaat omschrijving  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. wandmontage gaten 
2. PC-aansluiting en voeding  
3. alarm LED 
4. microfoonsensor 
5. display  
6. ¼ inch aansluiting voor statief 
7. 3,5 mm luidspreker aansluiting 
8. justage schroef  
9. toetsen 
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Symbool Functie Beschrijving  

 

on/off toets, terug  
- kort drukken, om apparaat in te 

schakelen 
- lang drukken, om apparaat uit te 

schakelen 
- kort drukken in menu, om terug te gaan 
 

 

omlaagtoets (pijltoets)   
- enkele druk, om een waarde met 1 te 

verlagen 
- lang ingedrukt houden, om een waarde 

sneller te verlagen  
 

 

omhoogtoets (pijltoets)   
- enkele druk, om een waarde met 1 te 

verhogen 
- lang ingedrukt houden, om een waarde 

sneller te verhogen  
 

 

alarmtoets, menu   
- kort drukken, om alarm in/uit te 

schakelen 
- lang ingedrukt houden, om naar het 

menu te gaan 
 

 
 

5 In- en uitschakelen  
 

Om het apparaat in te schakelen, drukt u op . Het meetapparaat schakelt meteen in en 
begint na 2 sec. met de meting. Wanneer u de voedingskabel aansluit, schakelt het apparaat tevens 

automatisch in. Om het apparaat weer uit te schakelen houdt u  2 sec. lang ingedrukt (niet 
wanneer apparaat nog aan het laden is).  
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6 Alarmfunctie  
 
Wanneer het alarm afgaat, moet deze uitgeschakeld worden. Het alarm blijft net zo lang geactiveerd, 

tot deze handmatig door de bediener van het apparaat wordt uitgeschakeld middels de  
toets, óf na de ingestelde tijd. Ca. 2 sec. na het beëindigen van het alarm wordt de meting 
voortgezet.  
 
Opmerking: Indien het alarm afgaat, wordt de waarde op het display vastgehouden en wordt er geen 
meting doorgevoerd. De vastgehouden waarde wordt wel gewoon iedere 2 sec. gelogd.  

6.1 Alarmfunctie in- en uitschakelen  
 

Om de alarmfunctie in en uit te schakelen, drukt u kort op de  toets. Of de functie 

geactiveerd is, ziet u aan de alarm LED boven de  toets.  
 

7 Data opslaan  
 
De geluidsmeter logt iedere 2 sec. de gemeten geluidswaarde. Zodra het geheugen vol is, wordt de 
eerste helft van het geheugen automatisch gewist en vervangen door de actuele meetwaarden. Het 
is daarom raadzaam het geheugen regelmatig uit te lezen op de pc. Het geheugen heeft een 
capaciteit van 657.000 meetwaarden.  
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8 Menu 
 
In het menu van de geluidsmeter kunt u instellingen voornemen aan de alarmfunctie, datum en tijd. 

Om het menu te openen houdt u de  ca. 2 sec. lang ingedrukt. Om te schakelen tussen de 

afzonderlijke menupunten, drukt u telkens op de  toets. Om een ingestelde waarde te 

veranderen gebruikt u de pijltoetsen. Opslaan van een waarde doet u met tevens met . 

Met de  toets verlaat u het menu.  Het menu is als volgt opgebouwd: 
 

Functie Beschrijving 

Alarmgrenswaarde Hier stelt u de alarmgrenswaarde in (bereik 50 … 130).  

Automatische 
beëindigingstijd van het 
alarm  

Hier stelt u in, wanneer het alarm weer stopt (bereik 6 … 120 sec,).  

Geluidssterkte van het 
alarm  

Hier stelt u de geluidssterkte van het alarm in (bereik 1 … 3).  

Jaar Hier stelt u het actuele jaar in.  

Maand Hier stelt u de actuele maand in.  

Dag  Hier stelt u de actuele dag in.  

Uren  Hier stelt u het actuele uur in.  

Minuten  Hier stelt u de actuele minuten in.  

Seconden  Hier stelt u de actuele seconden in  

 
Na de instelling van de seconden verlaat u automatisch het menu en keert u terug naar de 
meetmodus.  
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9 Software 
 
Met de geluidssoftware kunt u de opgeslagen data downloaden en analyseren. Ook is het live 
bekijken van de metingen mogelijk. 
 

 

Hier start u een livemeting. Er wordt een nieuw venster geopend in de software. 

 

Hier kunt u de opgeslagen meetdata van de geluidsmeter downloaden. Er wordt 
een nieuw venster geopend in de software. 

 

Hier opent u een op de pc opgeslagen meetreeks.  

 

Hier kunt u de meetreeks formateren naar xls. bestandsformaat en opslaan op de 
pc.  

 

Hier kunt u de meetreeks printen. De grafiek wordt niet geprint.  

 

Hier kunt u instellingen van de software doorvoeren.  

 

Hier kunt u verdere informatie over de software bekijken.  

 

Hier sluit u het programma af.  
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9.1 Venster: Livemeting  
 

 
 
 

Nr.  Beschrijving 

1  Livemeting starten en stoppen  

2  Meetreeks wissen  

3  Meetreeks opslaan op de pc. Dit is alleen mogelijk, wanneer de livemeting gestopt is. 
Bestandsformat: „lab“  

4  Grafiek printen. Dit is alleen mogelijk, wanneer de livemeting gestopt is. 

5  Hier kunt u inzoomen in de grafiek.  

6  Hier kunt u uitzoomen in de grafiek. 

7  Hier maakt u het zoomen ongedaan.  

8  Hier kunt u bij het gebruik van het zoomen de grafiek verschuiven.  

9  Grafiek met max, min, gemiddelde, datum en tijd  

10  Display meetwaarde 
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9.2 Venster: Data uitlezen  
 

 
 

Nr.  Beschrijving 

1  Livemeting starten en stoppen  

2  Meetreeks opslaan op de pc. Dit is alleen mogelijk, wanneer de livemeting gestopt is. 
Bestandsformat: „lab“  

3  Grafiek printen. Dit is alleen mogelijk, wanneer de livemeting gestopt is. 

4  Hier kunt u inzoomen in de grafiek.  

5  Hier kunt u uitzoomen in de grafiek. 

6  Hier maakt u het zoomen ongedaan.  

7  Hier kunt u tijdens het zoomen de grafiek verschuiven.  

8  Weergave van het aantal metingen, max, min, gemiddelde, datum en tijd  

9  Grafiek 

10  Lijst met alle meetwaarden  
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10 Garantie 
 
Onze garantievoorwaarden zijn te vinden in onze algemene voorwaarden, op onze website: 
https://www.pce-instruments.com/dutch/verkoopvoorwaarden  

11 Verwijdering en contact 
 

Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval; de eindgebruiker is wettelijk 

verplicht deze in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen bij de daarvoor bestemde inzamelpunten 

worden ingeleverd. 

Bij vragen over ons assortiment of het instrument kunt u contact opnemen met: 
 
PCE Brookhuis B.V. 
  
Institutenweg 15 
7521 PH Enschede 
The Netherlands 
 
 
Telefoon: +31 53 737 01 92   
Email: info@pcebenelux.nl 
  
 
 
 
 
Een compleet overzicht van onze apparatuur en meer informatie vindt u hier: 
http://www.pcebrookhuis.nl/ 
https://www.pce-instruments.com/dutch/ 
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