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Norsonic er en av verdens ledende produsenter av løsninger for måling av lyd og vibrasjoner.

Vår visjon er å tilby våre kunder innovative instrumenter av høyeste kvalitet. 

Vi har en miljøvennlig ”retro-fit policy”, noe som betyr at eldre Norsonic instrumenter enkelt 

kan oppgraderes til de seneste målestandarder og nye funksjoner. 

Vi holder til på Tranby utenfor Drammen.



3www.norsonic.no

Lydmålere
• Nor103 

• Nor131 & Nor132

• Nor139

• Nor140

• Nor145

• Nor150

Kalibratorer
• Nor1255

• Nor1256
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Vi har noe for alle!
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Nor103

Lav vekt og ekstremt kompakt gjør Nor103 til verdens minste klasse 1 støymåler. 

Liten og smidig støymåler med enkelt brukergrensesnitt.

Måler Lp, Leq, LMax, LE og LPeak i dBA/dBC. 

Ett stort måleområde: 30-137 dB RMS   
(60-140dBC Peak). 

Perfekt verktøy for enklere målinger.

Norsk kortfattet brukermanual.

Applikasjoner

• Målinger i arbeidsmiljø
• Kartlegging av støy utendørs
• Støytest av produkter
• Generelle støymålinger 
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Sound level meters

Hvilket behov har du?
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Nor131 & Nor132
Nor131 oppfyller IEC 61672 klasse 1 og Nor132 motsvarende klasse 2 krav.  

Begge støymålerne tilbyr de samme mulighetene med unntak av den avtagbare  
mikrofon/forforsterker som kun er tilgjengelig på Nor131. 

Applikasjoner

• Støy i arbeidsmiljø
• Valg av hørselvern
• Utendørsstøy
• Ventilasjonsstøy
• Test av støyende produkter
• Lydeffekt
• Etterklangtidsmåling
• Taletydelighet – STIPA
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Sound level meters

www.norsonic.no
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Nor139
Klasse 1 støymåler utviklet spesielt for avanserte 
støymålinger og logging av støynivåer over tid.  
Dette inkluderer også hendelsesbaserte lydopptak  
og markører. 

Kan oppgraderes med 1/1-oktav  og 1/3-oktav filter med 
multispekter ned til 100 ms tidsoppløsning. SD-kortet gjør 
det enkelt å lagre og importere måledata til en PC.

Applikasjoner

• Støyovervåking – innendørs/utendørs
• Lydopptak
• Identifisering av støykilder
• Ventilasjonsstøy
• Arbeidsmiljø
• Produktutvikling
• Lydeffekt
• Generelle støymålinger



www.norsonic.se10

Sound level metersSound level meters

Usikker på ditt fremtidige behov? 

Våre lydmålere kan enkelt oppgraderes / utvides med flere funksjoner!
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Nor140
En håndholdt støymåler utviklet for krevende 
brukere. Brukes daglig av akustikk-konsultenter 
over hele verden.  

Kan utstyres med blant annet; frekvensanalyse,  
lydopptak med trigger, etterklangstid,  
bygningsakustikk, FFT etc.

Applikasjoner

• Lydopptak
• Utendørsstøy
• Etterklangtidsmåling
• Taletydelighet – STIPA
• Bygningsakustikk
• Identifisere kilder
• Arbeidsmiljø
• Produkt utvikling
• Kvalitetskontroll
• Støykartlegging
• Lydeffekt
• Vibrasjonsmålinger
• Audiometerkalibrering
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Sound level meters

Hvorfor velge Norsonic?

Vi har vært i bransjen i over 50 år. 

Vi har bred kompetanse og lytter til våre kunders tilbakemeldinger.

Våre produkter er utviklet og produsert i Norge.



13www.norsonic.no

Nor145
Nor145 er vår nye topp moderne støymåler.

Den er enkel i bruk da den har en stor touch-skjerm,  
intuitive menyer og egendefinerte brukeroppsett. 
 
Nor145 deler det samme brukergrensesnittet som Nor150, 
men er pakket inn i en mindre og lettere kasse. 
 
Nor145 er en en-kanals støymåler optimalisert for enkel 
tilkobling til NorCloud (skybasert tjeneste), NorRemote eller 
Nor850 software gjennom det innebygde WLAN og 4G LTE 
modem.

Applikasjoner

• Bygningsakustikk
• Miljøstøystøyovervåking alene eller med NorCloud
• Støy på arbeidsplassen
• Støy fra produkter
• Målekanal for Nor850
• Infralyd
• Generelle støy- og vibrasjonsmålinger
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Sound level meters

Lurer du på noe? 
Send oss gjerne en epost!

info@norsonic.com
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Nor150
Støymåler med mulighet for to-kanals måling  
parallelt. Markedets største fargeskjerm og enkelt 
brukegrensesnitt. 

Kan også brukes til vibrasjonsmålinger.

Innovativ med GPS, Voice- & text notes, WIFI   
og avansert markerhåndtering. 

Fleksibel filhåndtering.

Applikasjoner

• Støy i omgivelser
• Støyovervåking
• Støy i arbeidsmiljø
• Produktutvikling
• Vibrasjonsmålinger
• Lydintensitet
• Bygningsakustikk
• Romakustikk
• Lydopptak
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Vibration

Innovative sound instrumentation
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Kalibratorer
De fleste målestandarder krever at man skal kalibrere sine måleinstrumenter før  
og etter en måling. 

Nor1255  

• Klasse 1 kalibrator
• 1 frekvens (1000Hz)
• 1 nivå (114dB)

Nor1256

• Klasse 1 kalibrator med digital display   
• 2 frekvenser (250 og 1000 Hz) 
• 2 nivåer (94 og 114 dB) 
• Presentasjon av temperatur,  

atmosfæretrykk og luftfuktighet
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ncl@norsonic.com
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Norsonic Calibration Laboratory
Norsonic kalibreringslaboratorium, NCL, er det eneste akkrediterte laboratorie i Norge 
som utfører kalibrering av Norsonic støymålerutstyr, men også utstyr fra de fleste andre 
produsenter. 

Hvorfor kalibrere? 

For å sikre din sporbarhet og kontrollere at instrumentene måler korrekt. 

Flere og flere målestandarder krever at støymålere kalibreres hvert annet år (24 måneder) 
og kalibrator hvert år (12 måneder).

NCL fordeler

• Kalibrering i Norge
• Kort leveringstid
• Returfrakt inkludert
• Påminnelse for neste kalibrering

Bestilling av kalibrering kan gjøres via vår nettside www.norsonic.no eller ved å kontakte 
ncl@norsonic.com.
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Innovative sound instrumentation
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