
Instruktion för att enkelt komma igång 

med användning av ljudmonitor SW525B 
 

 

Ljudmonitorn är avsedd för väggmontage eller att fästas på ett stativ. 

Välj ut lämplig plats för mätaren. Lämplig höjd är ”genomsnittlig 

öronhöjd” dvs ca 160 cm. 

 

Stativ: På baksidan av mätaren finns hål för 1/4″-gänga vilket är en 

standard gänga för t.ex kamerastativ.  

Väggmontage: Fäst två skruvar i väggen. För storlek på skruv och 

avstånd mellan skruvarna se hålen på baksidan av mätaren. 

 

Exempel på ljudnivå för olika fall 

•   40 dB Svag radiomusik 

•   50 dB Ljudnivå kontorslandskap 

•   60 dB Normalt tal 

•   70 dB Bil invändigt 

•   80 dB Startande långtradare 

–   85 dB Risk för hörselskada  

•   90 dB Motorgräsklippare 

• 100 dB Motorsåg, avstånd 1m 

• 120 dB Tryckluftsborr 

– 120 dB Smärtgräns 

 

 

Tumregel "Upplevd ljudnivå": 

• 1 dB är den minsta skillnaden 

som de flesta kan uppfatta. 

• 5 dB märkbar skillnad. 

• 10 dB upplevs av de flesta som 

en fördubbling eller halvering. 

 



 

 

 

 

Anslut den medföljande AC/DC-adaptern till ett vägguttag och därefter 

adapterns kabel till ”mikro-USB”-kontakten på ljudmätaren. Mätaren 

startar automatiskt.  

Mätaren kan därefter stängas AV genom att håll in knappen några 

sekunder.  

För att sätta PÅ ljudmätaren tryck på         knappen.  

(OBS! strömadaptern måste vara ansluten) 
 
  

Sätta PÅ/AV 



 

Larmfunktionen fungerar på så sätt att man ställer in en larmnivå, ett 

ljudnivåvärde (dB), och om det uppmätta värdet överskrider den inställda 

larmnivån larmar ljudmätaren genom att avge ett ”pipande” ljud samt att 

det uppmätta ljudnivåvärdet ”blinkar” på displayen. 

 

① Larm PÅ/AV    

Tryck på knappen. Lyser den röda dioden ovanför knappen är alarm PÅ.  

Tryck igen så slocknar den röda dioden, larmfunktionen är då AV. 

 

② Larmtid & volym 

Tiden som larmet pågår kan sättas mellan 6-120 sekunder. Volym på det 

”pipande” ljudet kan sättas mellan 1-3, där 3 är maximal volym. Efter 

larmtiden är slut visas den uppmäta ljudnivån i 5 sekunder innan mätaren 

avslutar larmet och återgår till normal mätning. OBS! Om ljudnivån 

fortfarande är över larmnivån startar larmet igen. 

 

③ Larmnivå & inställningar 

• Larmnivåvärdet kan sättas mellan 50 till130 dB. 

 

1. Tryck och håll in (ca 1sek)          knappen  för att kunna göra 

larminställningar. Det inställda larmnivåvärdet visas blinkande på 

displayen. Även den röda lysdioden blinkar.  

 

2. Tryck på någon av knapparna      för att få lägre/högre värde. 

Håll in knappen om du vill snabbt stega ner eller upp i värde.  

    

3. Tryck på             knappen för att spara inställningen (och gå 

vidare) 

För att ångra ändring och gå tillbaka till mätning tryck på             

knappen. 
  

Larm 

 

 



• Larmtid 

 

4. Ett tal mellan 6 – 120 visas. Detta är larmtiden i sekunder. Sätt 

önskat värde med hjälp av           knapparna. 

 

5. Tryck på             knappen för att spara inställningen (och gå 

vidare). 

För att ångra ändring och gå tillbaka till mätning tryck på             

knappen. 

 

• Larmvolym 

 

6. En siffra mellan 1-3 visas. Maximal volym motsvarar siffran 3 

och lägsta volym motsvarar siffran 1. 

Sätt önskat värde med hjälp av           knapparna. 

 

7. Tryck på             knappen för att spara inställningen (och gå 

vidare). 

För att ångra ändring och gå tillbaka till mätning tryck på             

knappen. 

 

 

④ fler inställningar . .  

 

De inställningar som följer och som ställas in med  

knapparna och sparas med  knappen är enligt följande: 

 

1. År 

2. Månad 

3. Dag 

4. Timme 

5. Minut 

6. Sekund 

 

Du kan när som helst ångra ändring och gå tillbaka till mätning genom 

att tryck på             knappen. 
 
 



 

Ljudnivåmätaren har ett internt minne och lagrar varannan sekund (2 

sek) det högsta värdet inom det 2 sekunders intervallet. Mätdata lagras i 

ett år. Därefter skrivs de gamla mätvärdena över och ersätts av nya. 

För att exportera mätdata till en PC dator, se instruktionen 

”SWLjudmonitor” som kan laddas ner på: 

https://faleco.nu/produkt/miljomatinstrument/ljudnivamatare/ljudmonitor/s

w525b/ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mätdata lagring 

 

 

https://faleco.nu/produkt/miljomatinstrument/ljudnivamatare/ljudmonitor/sw525b/
https://faleco.nu/produkt/miljomatinstrument/ljudnivamatare/ljudmonitor/sw525b/


Bra att veta 

Här kommer lite grundfakta rörande ljud och ljudmätning som är bra att 

kunna. 

Vad är ljud? 

Och hur uppstår ljud? Det som skapar och sänder ut ljud kallar vi en 

ljudkälla. Exempelvis en högtalare, någon som pratar eller sjunger, en 

motor som går och så vidare. Det som händer är att ljudkällan sätter 

luften i rörelse, en vågrörelse uppstår, dvs luft som svänger på olika sätt. 

Dessa svängningar kan ses som förtätningar och förtunningar i luften, 

dvs tryckvariationer i luften. Eftersom örat uppfattar dessa tryck-

variationer och hjärnan via hörselnerven får en signal kan vi registrera, 

dvs höra, ljudet. 

Vad är ljudvågor 

På grund av att ljud har olika 

styrka och olika frekvens-

sammansättning kan vi skilja på 

olika typer av ljud. 

• Ljudets styrka bestäms av 

tryckvariationernas amplitud och 

anges i enheten pascal [Pa]. När 

Du förflyttar Dig bort från en 

ljudkälla minskar ljudnivån, dvs 

amplituden sjunker. Det innebär, 

med andra ord, att det vi 

vanligtvis kallar sänkt volym är sänkt amplitud, och höjd volym är höjd 

amplitud. I fig. 1 är amplituden för kurva 1 större än för kurva 3. 

• Ljudets frekvens uttryckt i enheten hertz [Hz] är antalet perioder 

(svängningar) per sekund. Frekvens anger tonhöjd. Låg frekvens ger låg 

ton (baston) och hög frekvens ger en hög ton (diskantton). I fig. 1 är 

frekvensen för kurva 2 större än för kurva 1. När man anger frekvens 

(Hz) använder man prefixet k för tusen, dvs 1000 Hz är 1 kHz.  



Ljudnivå 

Med ljudnivå menar man ljudtryckets nivå och det är ljudtrycksnivån 

man mäter med en ljud- och bullermätare. 

Ljudtrycksnivå 

Eftersom tryck mäts i enheten Pascal [P] så anges också amplituden för 

tryckvariation i enheten Pascal. Ju större amplitud desto högre ljudtryck, 

så ljudtrycket är alltså ett mått på ljudets “energi”. Det minsta ljudtryck 

som det mänskliga örat normalt förmår att registrera är cirka 20 µPa 

(0,00002 P) och vid cirka 20 Pa upplever vi smärta. Tryckförhållandet 

mellan dessa värden är en miljon. Vår hörsels dynamik är alltså ofantligt 

stor. 

Decibelskala 

Men användning av den linjära skalan i Pascal vid 

mätning av ljudtrycksnivån leder till stor spridning i 

de olika värdena och det är därför opraktiskt att mäta i 

enheten Pa. Därför används istället en logaritmisk 

skala som anges i decibel (dB). Decibel är ingen enhet 

(storhet) utan ett logaritmiskt mått. Även värt att 

notera är att vårt öra inte heller reagerar direkt linjärt 

för ljud utan faktiskt mer logaritmiskt. 

Eftersom 20 µPa är det svagaste ljudtryck som vi kan 

uppfatta anger man styrkan på ljudet som en 

jämförelse med denna nivå. En nivå på 20 µPa 

motsvarar 0 dB. Den ljudnivå där vi börjar känna 

smärta är cirka 20 Pa. En nivå på 20 Pa motsvarar 120 

dB. 

Decibelskalan är alltså en logaritmisk skala som används för att beskriva 

ljudets styrka (ljudtrycksnivå) i förhållande till en referensnivå (20 µPa = 

0 dB). 

Se första sidan för tabell över exempel på ljudnivå för olika fall. 



 

 

 

 

 

 


