POSSUI UM NA27 DA RION?

Gostava de o poder usar para fazer medições contínuas com registo simultâneo de áudio?
TEMOS UMA SOLUÇÃO
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A SCHIU desenvolveu uma aplicação informática denominada por NA27Regi, que permite, através
da ligação do NA27 a um PC, o registo automático dos níveis sonoros de segundo a segundo e o registo
simultâneo do áudio associado.
O NA27Regi possui duas versões que se descrevem em seguida:
Versão Simples:
Software em ambiente windows (janelas) para criação automática de ficheiro áudio (wav) e ficheiros de texto com níveis
sonoros (.txt ou .csv) associados. Este software permite ao utilizador iniciar e parar a medição. Durante o tempo que a
medição decorre, o programa grava ficheiros de texto (no formato .txt ou .csv) e ficheiros áudio (no formato .wav) de x em x
segundos (sendo x um parâmetro configurável no programa e por defeito igual a 60), dando-lhes nomes que correspondem
à data, hora, minuto e segundo associados. É possível abrir ambos os ficheiros de texto pelo Microsoft Excel (clicando 2
vezes no .csv e importando o .txt), permitindo desta forma criar um gráfico da variação dos níveis sonoros com o tempo.

Versão Pro:
Versão "avançada" que, para além das funcionalidades da versão Simples, permite ainda importar os dados (quer
directamente da leitura dos dados do aparelho, quer a partir de ficheiros anteriormente guardados) e vê-los de forma
estruturada em tabelas (ordenáveis e filtráveis). Com esta versão é também possível desenhar gráficos interactivos dos
dados a partir das tabelas. A interactividade dos gráficos consiste no facto do programa conseguir reproduzir o ficheiro de
áudio correspondente quando se clica nos pontos do gráfico.

Preços:
NA27Regi Simples: 450 € + IVA
NA27Regi Pro: 950 € + IVA

Estes preços incluem, para além do Software:
1 Transformador para ligar o NA27 directamente aos 230 V, deixando de ser necessárias as
baterias.
1 adaptador de RS232 para USB para ligação a portáteis.
1 cabo Jack 3,5mm e 1 adaptador 3,5mm/2,5mm para ligação à placa de som do PC.
O Sector de Software da SCHIU fornece assistência técnica e actualizações gratuitas ao programa durante 1 ano, e está
disponível para o desenvolvimento de funcionalidades novas no programa, ou para o desenvolvimento de outras aplicações
informáticas direccionadas às necessidades do Cliente.

Peça para experimentar gratuitamente ou esclareça dúvidas através dos contactos:
210939526 | carlosrosao@schiu.com

