
Wavecontrol WaveMon
Persoonlijke elektromagnetische velden monitor

Met de WaveMon monitort u 
elektromagne� sche velden. Werk veilig en 
volgens de laatste regelgeving!

De WaveMon is de eerste persoonlijke monitor die 
klein genoeg is om te dragen, ook bij het werken op 
hoogte met klimtuig en valbescherming. Hij is klein, 
handzaam en makkelijk aan uw harnas of arm te 
beves� gen, binnen handbereik voor het bemeten 
van stralingsbronnen. 

De ingebouwde datalogger maakt dat u gemakkelijk 
rapporten kunt genereren en te allen � jde inzicht 
hee�  in uw blootstellingsgeschiedenis.

De WaveMon werkt op standaard alkaline- of 
oplaadbare AA ba� erijen. Met zijn ba� erijduur van 
meer dan 200 uur is hij al� jd klaar voor gebruik.

Eigenschappen

• Voldoet aan interna� onale standaarden 
voor EMV veiligheid

• Isotropische sensoren en RMS-detec� e
• Maakt directe vergelijking met 

regelgevende limieten gemakkelijk
• Krach� ge alarmen
• Datalogger op MicroSD-kaart
• PC USB aanslui� ng voor data download en 

confi gura� e
• Klein en licht



Specifi caties
Afme� ngen 174 x 43 x 33 mm

Gewicht 190 g

Sensortype Isotropisch, RMS diode technologie

Respons Gewogen respons voor directe vergelijking 
met we� elijke standaarden

Interface Aan/uit toets, status-LED’s, 6 
indica� eLED’s

Alarmen Akoes� sch, visueel en trilling

Alarmgrenzen 2, door de gebruiker instelbaar

Valdetec� e Ja

Temperatuursensor Ja

Ba� erijduur >200 uur (> 1 maand, 8u/dag, 5d/week)

Datalogger > 1.000.000 gebeurtenissen

Datalog interval instelbaar 1 seconde  - 6 minuten 

Ba� erijtype 2 x AA, NiMH oplaadbaar via USB

Water- en stofdichtheid IP 54

Temperatuurbereik -20  tot  50 °C
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Frequentiebereik
Beroepsstandaard E-veld H-veld

Frequen� ebereik ICNIRP 1998
EMV richtlijn 2013/35/EU 1 MHz-8 GHz 25 MHz  - 1 GHz

FCC 3 MHz-8 GHz 3 MHz  - 1 GHz

Veiligheidscode 6 10 MHz-8 GHz 25 MHz  - 1 GHz

Dynamisch bereik 5  - 300% 15  - 300%


