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Indledning 
 
 
Denne vejledning er beregnet til FA845, men gælder også for modellerne FA720, FA725, 
FA730 og FA735.  
 
 
Modellernes funktionsoversigt findes i denne tabel: 
 
 FA720 FA725 FA730 FA735 FA845 
RF målinger op til 6 GHz ● ● ● ● ● 
Spectrum analysering op til 3.7 GHz     ● 
Lav frekvens elektrisk felt måling   ● ● ● 
Lav frekvens magnetisk felt måling    ● ● ● 
Datalogning på micro-SD hukommelseskort  ●  ● ● 
Softwareopdatering gennem micro-SD kort  ●  ● ● 
 
 
RF (radio frekvens) målefunktionen måler både styrken og frekvensen. RF målefunktionen kan 
også måle pulserende signaler. Pulseringen kan høres via den indbyggede højttaler.  
I ‘time’ mode, kan du få vist disse impulser på skærmen. 
 
Spectrum analyzer kan måle meget lave feltstyrker (og deres frekvens). 
 
Målingerne vises på den klare grafiske LCD skærm. 
 
Lave frekvens felter kan høres i højttaleren, og deres bølgeform kan ses på skærmen. 
 
Data logning funktionen skriver måleresultat til micro-SD hukommelseskortet hvert 10. 
sekund. Aktuel tid og dato skrives sammen med målingerne. De registerede data kan ses på 
selve enheden eller på din PC (som et Excel regneark). 
 
 
Den interne software kan opgraderes via micro-SD kortet.  
 
 
 
 
Software versioner  lavere end 2.0 kan ikke opgrades til version 2.0 eller højere, fordi de nyere enheder 
har en lidt anden intern konstruktion . Alle enheder leveret efter september 2015 har den nyere 
konstruktion og har version 2,0 eller højere installeret . 
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FA845 er et følsomt instrument, som måler 3 slags frekvenser. 
Følgende felter måles: 
 
 
1) Højfrekvens elektromagnetiske felter, som udsendes af: 
 
- GSM mobiltelefoner og deres basestationer / radio -telemaster. 
- UMTS mobiltelefoner og deres basestationer / radio -telemaster. 
- DECT trådløs telefon basestationer (de udleder, uanset i brug eller ej) 
- DECT trådløse telefoner  
- WLAN (eller WIFI) trådløs comuternetværk  
- WIMAX trådløs netværk  
- trådløs video system 
- microbølge ovn 
- bluetooth trådløs systemer 
- tv- sender 
 
2) Lavfrekvens electriske felter (kun for FA 730/735/845) som udsendes af: 
 
- Strømforsyning og ledningsnetværk i boligen   
- 110 eller 230 volt stikkontakter og tilsluttede apparater (også når de er slukket) 
- Underdørs elektriske forsyningskabler 
 
3) Lavfrekvens magnetiske felter (kun for FA 730/735/845 )  som udsendes af: 
          
- Strømadapter 
- Mange 110 / 230 volt apparater 
- Væggeure 
- Transformer til belysning halogen og glødelamper  
- Underdørs elektriske forsyningskabler 
- Elektriske motors/ maskiner. 
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Tilbehør 
 

 
 
 
 
Enheden leveres med: 
 

1. en LogPer retningsbestemt antenne for intervallet 800 MHz til 6 GHz  
2. et mikro-SD hukommelseskort på 8 Gigabyte eller mere 
3. en kortlæser til at forbinde mikro-SD kort til USB port på din computer 
4. to AA Alkaline batterier (eller, valgfri, to NiMH genopladelige batterier) 
5. oplader til NiMH genopladelige batterier (ekstra udstyr) 

 
 
Punkt 2 og 3 bliver kun leveret med til FA845, FA735 og FA725. 
 
Tilbehøret kan være af andre mærker end de viste her. 
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Kapitel 1  Generalt 
 

1.1 Tænd eller sluk 
 
Enheden tændes ved at trykke kortvarigt på den lille knap, der er placeret øverst på enheden 
(On). 
Enheden slukkes ved at trykke på samme knap (Off). 
 

 
On/Off kontakt 

 
Knappernes (på forsiden) funktioner vil blive vist i bunden af skærmen, så længe enheden er 
tændt.   
 
På skærmen vises modelnummeret (FA845, FA735, FA730, FA725 or FA720), 
softwareversionen (V 2.0) og serienummeret (0504) på enheden. 
 
 

 
Skærmbillede efter tændknappen er aktiveret (Home) 

 
Drifttilstanden af enheden vil altid være synlig øverst i venstre hjørne af skærmen.  
Når enheden er tændt vil "Home" blive vist. 

Den aktuelle tid og dato vil blive vist på skærmen (for FA845, FA735 og FA725). Når tid og 
dato ikke er korrekt, kan du indstille disse (se afsnit1.7).  
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1.2 Mikro-SD hukommelsekort 
 
Mikro-SD hukommelseskortet må kun indsættes eller fjernes, når enheden er slukket. 
Kortet skal placeres således, at kontakterne vender opad (se nedenfor). Du kan bruge din negl 
til at skubbe kortet det sidste stykke, indtil det klikker.  
 
 

 
Placering af mikro-SD hukommelseskort 

 
 

 
Kontakterne skal vende opad 
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1.3 Vælg hvad der skal måles 
 
Knappernes (på forsiden) funktioner vil blive vist i bunden af skærmen, så længe enheden er 
tændt. Når enheden er tændt, kan du vælge, hvad du vil måle. 
 
 

 
 
 
Tryk på 1. knap i bunden (“RF”) for at måle højfrekvens elektromagnetiske felter (kapitel 2). 
 
Tryk på 2. knap (“Elec”) for at måle lavfrekvens elektriske felter (kapitel 5). 
 
Tryk på 3. knap (“Magn”) for at måle lavfrekvens magnetiske felter (kapitel 6). 
 
Tryk på knappen længst til højre (“Scan”) for at starte RF Spectrum Analyzer (kapitel 3). 
 
 
Efter måling kan du gå tilbage til dette skærmbilled med 1. knap (“Home”). 
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1.4 Højttaler 
 
Når du har valgt, hvad du vil måle, kan du indstille lyden ved hjælp af knapperne "Vol+" og 
"Vol-".(Dette gælder ikke for de SCAN og EXPERT modes.) 
 

 
 
 
Volumestyrken kan ændres fra 0 til 8, og selve volumindikatoren ses i nederste venstre hjørne 
på displyet.  
 
 
For RF måling, gives der et hørebart indtryk af pulsemodulation af strålingen. Efter nogen tids 
praktisk erfaring er det muligt at identificere de forskellinge typer af stråling ud fra det 
lydbillede der produceres. Styrken af strålingen har ikke meget indflydelse på lydstyrken. 
Svage signaler kan producere næsten lige så meget lyd som stærke signaler. 
 
 
Ved lavfrekvens målinger  (Elec and Magn),afhænger lydstryrken, af styrken på signalet. 
For at gøre lave frekvenser (50 eller 60 Hz) hørbare, er nogle højere harmoniske signaler tilsat 
til højtalersignal.  
 

 
Hovedtelefon tilslutning  

 
Eksterne lydenheder kan tilsluttes hovedtelefonudgangen, lydsignalet leveres af den ene af de 
2 stereo kanaler. Den interne højttaler afbrydes, når hovedtelefon udgang benyttes.
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1.5 Batterier 
 

 
Batteritilstand 

 
Når batterierne er næsten tomme, vil dette blive vist på skærmen: 

- I første omgang som et delvis fyldt batteri symbol i øverst højre hjørne (se billed) 
- Efter et stykketid, et delvis fyldt batteri symbol, som blinker. 
- Når batteriet ikke længere kan bruges, vil et tomt batteri symbol blinke. Efter dette vil 

enheden slukke.  
 
Enheden bruger to AA batterier. Disse skiftes på bagsiden af enheden. 
 
 

 
Batterirum 

 

 
Batterier 
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1.6 Oplader eller genopladelige batterier 
 
 
 

 
Oplader tilslutning  

 
Anvendes genopladelige batterier, kan du oplade dem gennem enheden, ved at forbinde 
opladeren til enheden og til en 230v stikkontakt. Efter 10 timer vil batterierne være opladt 
fuldstændigt. 
Enheden/apparatet skal være slukket, mens batterierne er oplader. 
 
 

- Forsigtighed: 
- Vær opmærksom på polariteten (+ / -), når du placerer batterierne 
- Brug kun 5 volt adaptere (center terminal positiv) 
- Brug aldrig opladeren i forbindelse med ikke-genopladelige batterier 
- Brugte batterier skal håndteres som kemikalieaffald 
 

 
Hvis du vil kontrollere, om batterierne oplades, så tænd apparatet. Du vil se et animeret 
billede af et batteri, der bliver fyldt. Derefter kan du slukke for apparatet igen. Hvis du holder 
måleren på, mens batterierne oplades, vil det forlænge opladningstiden, fordi en del af 
ladestrømmen vil blive brugt til at drive enheden.  
 
 
Når du skifter batterierne, så prøv at gøre det inden for et minut. Efter et minut, kan det 
interne ur miste den aktuelle tid og dato, og du bliver nødt til at indstille disse igen. 
 
 
Vær opmærksom på, at de fleste ny indkøbte NiMH genopladelige batterier skal oplades før de 
anvendes første gang. 
 
Hvis du bruger almindelige (ikke-genopladelige) batterier, så anbefales typen Alkaline. 
 
Den valgfrie oplader er velegnet til netspændinger fra mindst 100 volt op til 240 volt 
vekselstrøm. 
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1.7 Indstilling af tid og dato 
 
 
På startskærmen skal du trykke på 'Menu' (knap 4), og vælg derefter 'Time' (knap 4 og / eller 
5). Aktiver derefter 'Time' med knap 6.. 
 

 
 
 
Tryk på knappen 'OK' efter indstilling af klokkeslæt og dato. 
 
 
Under målingerne, vil tiden blive vist i venstre side af skærmen, undtagen i SCAN og Expert 
tilstande. 
 

 
Tiden vises i venstre side af skærmen 
 
 

1.8  Installation af en ny softwareversion 
 
Mikro-SD-kort kan bruges til at indlæse en ny software-version. Når ny softwareversion bliver 
tilgængelig, kan denne blive sendt til dig via e-mail.  
 
Følgende trin skal følges for at installere ny software: 
 
1 Sluk enheden Power knap sættes på OFF, herefter fjernes hukommelseskortet 
2 Sæt hukommelseskortet i kortlæseren, og tilslut den til din pc 
3 Kopier filen med den nye software til hukommelseskortet 
4 Anbring hukommelseskortet i envionic enheden igen, og tænd enheden 
5 På enheden, skal du vælge "menu 'og derefter' kort ' 
6 Brug pileknapperne til at vælge filen med den nye software, og vælg 'åben' 
7 Den nye software vil nu blive installeret automatisk 
8 Inden for 1 minut, vil du se startskærmen med den nye SW versionsnummer 
9 Når installationen er færdig, er filen med ny software ikke nødvendigt mere. 
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Kapitel 2 RF Højfrekvens elektromagnetisk felt 
 
Når "RF" (radiofrekvens) er valgt, vil dette være synlige i øverste venstre hjørne på skærmen.  
 
En egnet antenne skal tilsluttes. Antennen leveres sammen med enheden er en "LogPer" 
retningsbestemt antenne, velegnet til 800 MHz til 6000 MHz (6 GHz). 
 
Den målte værdi afhænger i høj grad af placeringen af indretningen dvs. dens afstand og vinkel 
i forhold til strålingskilden, især for indendørs målinger. Generelt udsendes strålinger ikke med 
samme styrke i alle retninger. 
I de fleste indendørs situation kommer strålingen direkte fra kilden, men strålingsretningen  
kan også blive ændret ved store objekter (indendørs eller udendørs objekter). Kombinationen 
af direkte og reflekterede signaler forårsager interferensmønstre. På grund af interferens kan 
den målte værdi variere meget, selv med meget små bevægelser kun omkring 10 eller 20 cm. 
Mønsteret interferens kan også høres via højttaleren. 
 
Den højest målte værdi anvendes til at bestemme, om mængden af stråling er acceptabel. 
Hold-indstilling gør det nemt at bestemme den højeste målte værdi, når du flytter enheden 
gennem rummet. 
 

2.1 Måling med LogPer antenne 
 

 
Måleposition med LogPer antenne 

 
Denne antenne er for intervallet 800 - 6000 MHz. 
 
LogPer antennen skal pege i den retning, du ønsker at måle. I de fleste tilfælde bør den 
"trekant" af antennen være lodret, fordi de fleste signaler har vertikal polarisering. Selve 
enheden vil oftest være vandret i disse tilfælde.  
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2.2 Måling med ikke-retningsbestem antenne  
 

 
ikke-retningsbestem antenne 

 
Ved brug af en ikke-retningsbestemt antenne (ikke inkluderet), bør apparatet holdes i en lodret 
stilling, med antennen pegende opad. Anetennen vil modtage signaler fra alle omkring dig. 
Signaler, der kommer fra den retning bag din ryg kan blive svækket, grundet at din krop kan 
skygge for signalet. 
 
De fleste signaler har en "vertikal polarisering". På grund af dette, vil denne opstilling være 
optimal i forbindelse med den ikke-retningsbestemt antenne. Signaler med "horisontal 
polarisation" kan måles ved at holde enheden i en vandret stilling. 
Polariseringen af stråling kan skifte, når den reflekteres fra en metalgenstand. Desuden kan 
polarisering af et signal være et sted mellem vandret og lodret. 
 
 
 

2.3 Display 
 
På skærmen kan du nu direkte aflæse styrken af signalet (i microwatt per kvadratmeter).  
Ved pulserende signal, aflæses den højeste værdi styrke, som er styrken på toppen af pulsen. 
 

 
 
Frekvensen af alle signaler måles (om muligt) og frekvensen af det stærkeste signal vises på 
venstre side af skærmen (her: 0.9GHz). Se afsnit 2.4. 
 
. 
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2.4 Frekvens målinger 
 
Frekvensen af alle signaler måles, og frekvensen er tildelt en af følgende kategorier:  
 
fra 0,3 op til 2,8 GHz, 26 kategorier, opstigning pr. 0,1 GHz  
fra 3,0 op til 4,0 GHz i kategorien "3-4"  
fra 4,0 op til 5,0 GHz, i kategorien "4-5"  
fra 5,0 op til 6,0 GHz, i kategorien "5 - 6"  
eller kategorien "Enhver" hvis der ikke kan måles frekvensen.  
 
På skærmen vil du se et søjlediagram, som viser signalstyrken pr. kategori.  
Baren displayet er logaritmisk, betyder det, at du også kan se små signaler, mens stærke 
impulser af en anden frekvens er til stede. 
Over signalet med den højeste styrke vil du se en lille pil, og den tilsvarende frekvens 
kategorien er synlig i venstre side af skærmen, med en GHz 'indikation nedenunder. 
 
 
Måling frekvensen virker ikke under alle omstændigheder. Følgende betingelser gælder: 
Signalet skal være stærk nok  
Signalet må ikke være stærkere end enheden kan måle  
Signalet skal være tilstrækkeligt stærkere end signaler med en anden frekvens, der er til stede 
på samme tidspunkt. 
 
Når en af disse betingelser ikke er opfyldt, vil signalet højst sandsynligt forsvinde fra kategori, 
når du bevæger enheden rundt. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Frekvenser fra flere strålingskilder 
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2.5 Hold-funktion 
 
Enheden vil huske den højeste målte værdi for hver frekvens kategori. Dette ses som en lille 
streg over baren af kategorien.  
Når HOLD er aktiveret, vil den højeste målte værdi vises i stedet for den aktuelle værdi. 
  
 

 
 
 
Enheden er tændt i RF mode, gør følgende:  
Brug knap 4 eller 5 for at skifte til 'Hold' ansættelsesgruppe.  
Nu kan du skifte "Hold" funktion til eller fra med knap 3.  
Når hold er tændt, vil du se "Hold" i venstre side af skærmen.  
Med knap 6 ("Clr"), kan du nulstille hold-værdierne til den aktuelle faktiske værdi. 
 

 
 

2.6 Valg af måle-enhed 
 
Med "Hold" funktionen aktiveret kan du benytte funktionen "Unit" knappen (knap 2). Her kan 
du ændre måle-enheden for enheden, du kan vælge mellem: 
 
 - microwatt per kvadratmeter 
 - millivolt pr. meter  
- dBm (foranstaltninger energiniveauet ved antennen stik) 
 
Normalt vil enheden starte op, med måleenheden  "microwatt per kvadratmeter". Vil du have 
en anden måleenhed i opstartssekvensen, kan dette indstilles automatisk hver gang du tænder 
enheden. Dette kræver du har en enhed med micro-SD-kort (FA725, FA735 eller FA845). 
I "fa.ini" fil (forklaret i kapitlet SCAN), tilføj følgende linje i starten (før den første "#"). 
 
UNIT = MV / M (for millivolt per meter, eller) 
UNIT = DBM (for dBm). 
 
Denne indstilling kan også anvendes på FA725 og FA735, tros disse anordninger naturligvis 
ikke kan bruge listen over frekvens. 
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2.7 Visning af pulserende signal 
 
I stedet for et søjlediagram, der viser signalstyrken som en funktion af frekvensen kategori, kan 
man også vise signalstyrken som en funktion af tiden. Hvis signalet er pulserende, vil det vise 
impulserne i signalet. 
 
Brug knap 4 eller 5 for at vælge funktionsgruppen "Disp".  
Med knap 2, kan du nu indstille "Time" skærm. På venstre side af skærmen, vil du nu se 
"Time" i stedet for "GHz".Ved at trykke på knap 2 igen (der nu hedder "Freq") vil enheden 
skifte tilbage til normal visning.  
 
Følgende eksempel viser de impulser af en DECT basisstation. (Den stiplede linje er "Hold" 
værdi "). På venstre side af skærmen vil du også se frekvensen (1,8 GHz). Dette er ikke den 
impuls frekvens! 
 

 
Pulserende DECT signal 

En ikke-pulserende (kontinuerlig) signalet vil blive vist som følger: (eksempel: CT1 trådløs 
telefon): 
 

 
Ikke pulserede signal 

 

 
 
Inden for denne funktiongruppe "Disp", kan du bruge knappen 3 ("Lt-") da 6 ("Lt +") til at 
ændre baggrundsbelysningen. 
Når der er direkte sollys, kan du få en bedre visuel oplevelse af displayet ved at slukke for 
baggrundslyset. 
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2.8 Sikre værdier 
 
Vælger du "Safe", vil du se den målte værdi sammen med de sikre værdier for RF 
elektromagnetiske feltstyrke under søvn, jf. den tyske SBM2015 standard. De grupperede 
værdier er benævnt med "sikre", "lille bekymring", "alvorlig bekymring" og "ekstrem 
bekymring" vil være fremstå på skrærmen. 
 
Dette fungere kun på microwatt pr kvadratmeter indstilling.  
Trykker du igen på "Safe" vil displayet skifte tilbage til normal visning.  
 
 

 
 
 
Til indendørsophold eller arbejdsområder, kan du bruge værdier, som er 10 gange højere end 
de værdier under søvn, som er vist her. 
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Kapitel 3  RF SCAN tilstand 
 

3.1 Spectrum analyzer introduktion 
 
 
Spektrum analysator i model FA845 fungere ved kun at scanne en enkelt frekvens ad gangen, 
men den kan scanne gennem en række frekvenser (med en hastighed på 100 frekvenser per 
sekund, for eksempel). 
Den starter scanning ved START frekvens og stopper ved STOP frekvens.  
Værdierne af frekvenser start og stop, naturligvis under styring af brugeren. 
Scanningen hastighed vælges automatisk af enheden, baseret på SPAN (forskellen mellem start 
og stop) og RBW (resolution båndbredde). 
 
 
Ved brug af spektrum analysator, har du brug for det samme antenne set-up, som beskrevet i 
forrige kapitel (kapitel 2).  
 
 
For at gøre spektrum analysatoren let at bruge, er der herunder beskrevet de to væsentlige 
betjeningsformer: 
 
 
1)  SCAN-funktion (beskrevet i dette kapitel): 
 
I SCAN-mode, vælger brugeren det frekvensbånd, at han ønsker at måle. Ud fra en fast liste 
over frekvensbånd.  
START og STOP frekvensen indstilles automatisk i henhold til det valgte frekvensbånd. Du 
kan også definere dine egne frekvensbånds på mikro-SD-kort (beskrevet i slutningen af dette 
kapitel). 
I SCAN-mode kan du bruge XPRT-knappen for at gå til EXPERT-tilstand: 
 
 
 
2)  EXPERT-funktion (beskrevet i næste kapitel) 
 
I Expert-mode, har brugeren fuld kontrol over spektrum analysator. Man kan indstille start og 
stop frekvenser, eller center frekvens og SPAN, og beslutte båndbredden. Dette kan være lidt 
sværere at bruge end SCAN-mode, men det giver flere muligheder. 
 
SCAN og EXPERT tilstande er ikke egnede til at måle pulserende signaler (ligesom DECT). 
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3.2 SCAN Visning 
 
I SCAN-mode vil du se følgende skærmbilled: 

 

 
A Oplysninger om det valgte frekvensbånd (her: GSM900) 

 
B Frekvensen af det stærkeste signal i MHz 

 
C Grafisk område med start og stop frekvenser (925 og 960 MHz til GSM900) 

 
D Den stiplede linie viser positionen af det stærkeste signal 

 
E Indikerer at knap 3 vælger, det forrige frekvensbånd 

 
F Indikerer, at knap 6 vælger, det næste frekvensbånd 
 

G  Angiver det maksimale detekterede niveau ( "Hold værdi") ved hver frekvens 
 

H  Angiver den sidst målte niveau ved hver frekvens 
 
 
 
Styrken af det stærkeste signal, 0,0005 µW / m (i dette tilfælde), er vist øverst på skærmen. 
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3.3 SCAN Frekvensbånd 
 
Det valgte bånd vil blive vist i venstre side af skærmen (ved position A, se foregående afsnit), 
som dette: 
 

Vist på skærmen Betydning 
01 Bånd nummer 
GSM Bånd navn  (GSM 900) 
900  
↓  EU     Downstream, Europe 

 
Downstream (angivet med pilen, som peger ned) betyder, at det er det signal, der er sendt fra 
telemast til en mobiltelefon.  
Signalet, der bliver sendt fra en mobiltelefon til telemasten kaldes opstrøms og er vist som en 
pil, der peger opad.  
 
"EU" betyder, at det er det frekvensbånd, der bruges i Europa (i USA og visse andre lande, er 
frekvensbåndet lidt anderledes). 
 
I den beskrevne softwareversion, er frekvensbåndet forprogrammerede med følgende: 
 
 
1  GSM 900 downstream EU 
2  GSM 1800 downstream EU 
3  UMTS 2100 downstream EU 
4  GSM 900 upstream EU 
5  GSM 1800 upstream EU 
6  UMTS 2100 upstream EU 
7  WIFI 
 
Du kan bruge knappen 6 eller 3 for at vælge den næste eller forrige frekvensbånd. 
 
 
 
Scanningstilstanden er ikke særlig velegnet til at måle pulserende signaler, og kan kun måle 
WIFI signaler, hvis WiFi signal bærer en masse internet-trafik, og samtidig at signalet er 
overvejende kontinuerlig.  
 
Du kan også definere din egen liste over frekvensbånds på micro-SD-kort (forklaret i en af de 
næste afsnit). 
 
 
Det tager ca. 8 sekunder at scanne GSM900 nedstrøms båndet (med standard indstillinger). 
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3.4 Vis SCAN Peak-værdi 
 
 

 
 
 
 
En stiplet linje (D) viser positionen af det stærkeste signal (kaldet Peak). Frekvensen af det 
stærkeste signal vises på venstre side af skærmen (B), og styrken er vist på toppen. 
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3.5 Andre funktioner i SCAN-tilstand 
 
 
 

 
 
 
 
Op- og ned-knapperne giver rådighed over mange flere funktioner: 
 

A. Frekvensbånd valg (som forklaret i afsnit 3.3) 
 

B. Markøren funktion kan du styre med den stiplede linje ved at bruge 'venstre' og 'højre' 
knap. Frekvensen ved markørposition er vist i den venstre side af skærmen, og styrken 
er vist på toppen. 

 
C. Hold-funktion, se næste afsnit 

 
D. Historiesk funktion, for at se logget data 

 
E. Skift til "Expert" mode, og justere skærmens lysstyrke 
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3,6  SCAN-mode Hold-funktion 
 
Enheden husker ("hold-funktion") den maksimale værdi for hver målte frekvens. Så når 
indgangssignalet er fjernet, vises kun den tynde linje med maksimale målte værdier, som vist i 
det næste diagram (hvor antennen er blevet afbrudt for at fjerne signalet): 
 

 
 
Du ser, at displayet viser 0,00001, det faktiske niveau med frakoblet antenne. 
 
 
Hvis du vælger HOLD, og skifter fra OFF til ON med knap 3, vil enheden vise det husket 
maksimale niveau, 0,0012 i dette tilfælde. Frekvensen af det husket peak vil også blive vist 
(937.25 MHz i dette tilfælde). 
 
 

 
 
 
Med knap 6 ( "Clr") kan du nulstille hold-værdier til den aktuelle faktiske værdi. 
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3.7  Definer en liste over frekvensbånd 
 
Du kan definere din egen liste af frekvensbånd. På din pc, skal du oprette en fil kaldet "fa.ini". 
Du kan redigere filen med notepad eller en anden egnet redigere programmet (men ikke med 
"Word"). Et eksempel på frekvensbånd listen er følgende: 
 
# S925; E960; (GSM 900 D EU) 
# S1805, E1880, (GSM 1800 D EU) 
# S2110, E2170, (UMTS 2100 D EU) 
# S880; E915; (GSM 900 U EU) 
# S1710, E1785 (GSM 1800 U EU) 
# S1920, E1980 (UMTS 2100 U EU) 
# S2410, E2520, (WIFI) 
* 
 
Hver linje, der starter med "#" definerer et enkelt frekvensbånd. Efter "#" sætter du: 
• "S" for startfrekvensen, 
• Starten i MHz, efterfulgt af ";" 
• "E" til stop "End" frekvens; 
• Stop frekvens i MHz, efterfulgt af ";" 
• En beskrivelse af båndet mellem "(" and ")". 
 
Efter den sidste frekvensbånd, skal filen slutte med  "*". 
 
Beskrivelsen vil blive vist på skærmen af enheden, som 3 rækker maksimal 4 tegn. 
Når en række starter med "U" eller "D" efterfulgt af et mellemrum, vil dette blive vist som en 
pil op eller ned, for at angive, om bandet er opstrøms eller nedstrøms. 
Enheden vil også nummerere bands og viser antallet på skærmen. 
 
 

Shown on screen Meaning 
01 Band number 
GSM Band name  (GSM 900) 
900  
↓  EU     Downstream, Europe 

 
 
Når filen er klar, kopiere det til mikro-SD-hukommelseskort. (På det øverste niveau, ikke i et 
underbibliotek). Den "fa.ini" fil vil automatisk blive indlæst, når enheden er tændt. 
 
 
Den nye frekvensbåndsliste er gemt i enheden, så længe enheden er tændt. Så når apparatet er 
slukket og tændes igen, vil filen igen indlæses fra hukommelseskortet. 
 
En frekvensbåndsliste fil må ikke være længere end 1000 tegn, og antallet af frekvensbånd skal 
være mindre end 100. 
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Du kan have flere band liste filer. Navnet skal være "xxxxxxx.ini" (xxxxxxxx kan være hvilket 
som helst navn, du ønsker, maks. 8 tegn). Hvis filen ikke er "fa.ini", kan det også være placeret 
i en undermappe. 
 
Efter at have skiftet enheden, den "fa.ini" vil blive indlæst automatisk. Hvis du vil indlæse et 
andet band liste fil ved at vælge det fra "Home" skærm ved at vælge "Menu" og derefter 
"card". Vælg derefter "xxxxxxx.ini" fil, og tryk på "Åbn". Dette vil indlæse filen i enheden. 
Dette skal gøres hver gang efter opstart af enheden. 
 
 
 
 
 
Ændre standard enhed: 
 
Normalt vil enheden bruge "microwatt per kvadratmeter" enhed for RF, SCAN og Expert 
tilstande efter opstart. Hvis du vil have en anden måleenhed efter opstart, tilføj en af følgende 
linjer i begyndelsen af "fa.ini" fil (før den første "#"): 
 
UNIT = MV / M   (millivolt per meter), eller 
UNIT = DBM    (for dBm.) 
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Kapitel 4  RF Expert tilstand 
 
Eksperten tilstand giver fuld kontrol over driften af spektrum analysator af FA845. 
 
 

4.1 XPRT  Visning 
 
I XPRT tilstand vil du se følgende skærmbillede: 
 

 

 
 
 
 
På venstre side af skærmen, er der ingen bånd informationer (som i SCAN tilstand).  
I stedet for findes "SPAN" (forskellen mellem start og stop frekvens, her 35 MHz) og 
"Rbw"(båndbredde opløsning,100 kHz), som er vist her. 
 
Man må ikke forveksle SPAN med SCAN! 
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4.2 XPRT  funktioner 
 
Spektrum analysator giver følgende kontrolfunktioner, i flere knap tilstande (knap tilstande 
kan vælges med "op" og "ned" knapper): 

 
 

A. SPAN: Step op eller ned gennem en sekvens af SPAN værdier (ved hjælp af "venstre 
og højre" knap). Center Frequency forbliver den samme, når der ændres på SPAN. 
Knap 1: Vælg CF (center freq) mode eller PK (peak freq) mode 
Knap 2: Indstil CF til PK frekvens 

 
B. FREQ: (Se næste side) 

Step op eller ned på center frekvens i halv-SPAN step (ved hjælp af "venstre og højre" 
knap) 
Knap 1: Vælg CF (center freq) mode eller PK (peak freq) mode 
Set middelfrekvens (dvs. frekvensen i midten af start og stop frekvenser) 
Sæt start / stop frekvenser (numerisk input) 
Sæt CF til PK frekvens 

 
C. MKR: 

Flyt den stiplede linje markør over skærmen. Niveau og frekvens på markør frekvens 
vises. 
Knap 1: "NUM" Numerisk input af markøren frekvens. 
Knap 2: Du kan styre markøren frekvens til midten af skærmen med knappen "→ CF". 

 
D. HOLD: Samme fremgangsmåde som "Hold" i SCAN mode. 

 
E. RBW: 

Step op eller ned gennem en sekvens af RBW (Opløsning båndbredde): 
 

Båndbreddeopløsningen kan bruges til at lave en afvejning mellem følsomhed og 
målingen i tid: 
Lav RBW: Høj følsomhed (lavt støjniveau), men langsom måling. 
Høj RBW: Hurtig måling, men lavere følsomhed (højt støjniveau) 
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4.3  Frekvens kontrol 
 
I FREQ-tilstand, kan du skifte frekvensområdet op eller ned med "venstre 'og" højre "knap i 
"halv SPAN "step. SPAN vil ikke ændre sig. 

 
 
Så hvis indstillingen var START = 600, STOP = 800 (så SPAN = 200), efter at have trykket på 
"højre" -knappen får du START = 700, STOP = 900. CF (centerfrekvens) er ændret fra 700 til 
800 MHz . (Frekvenserne på billedet passer ikke dette eksempel). 

 
I FREQ og SPAN tilstande, kan du bruge knappen 1 for at skifte indikationen mellem Peak 
(PK) og Center-frekvens (CF). 
  
Peak valgt 
Når PK (Peak) er valgt, kan du bringe toppen til midten af skærmen med "→ CF" (til center 
Freq knap 2).  

 
Center-Frekvens valgt 

 
CF (centerfrekvens) er valgt, Center Frekvens er vist (942,5 MHz i dette eksempel, der er 
halvvejs mellem 925 og 960 MHz). 
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4.4  Direkte indtaste center Frekvens 
 
Når CF "center frekvens" er valgt, kan du direkte indtaste et nyt center frekvens. 
 

 
 
 
Tryk på "Num" (knap 2). Du får følgende skærmbillede: 
  

 
  
 
De første 3 knapper kan bruges til at indtaste cifrene, der er i en kasse (1, 2 eller 3 her). 
 

A. "Pil tilbage" fjerner det sidst indtastede ciffer. 
B. Op / ned-knapperne flytter "rækken af kasser" op eller ned, så 4, 5, 6 eller andre cifre 

kan indtastes. 
C. Tryk på OK, når indtastningen er klar. 

 
Den indtastede frekvens er altid i MHz. 
 
SPAN vil ikke ændre sig.  
Start og stop frekvenserne ændres automatisk. 
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4.5  Ændring af SPAN 
 
 

 
  
 
 
Ved at ændre SPAN, kan du øge eller mindske forskellen mellem start og stop frekvenser. 
Frekvensen i midten (CF, center frekvens) vil forblive den samme. 
 
Eksempel: 
 
Antag START = 600, STOP = 800 (så SPAN = 200). Hvis du reducerer SPAN 200-100 MHz, 
vil du få: 
 
START = 650, STOP = 750 (så SPAN = 100). 
 
Centret frekvens, 700 MHz, vil ikke ændre. 
 
 
Når du bruger piletasterne til at ændre SPAN vil følgende faste værdier for SPAN anvendes: 
 
0, 100kHz, 200kHz, 500kHz, 
1 MHz, 2MHz, 5 MHz, 
10MHz, 20MHz, 50MHz, 
100MHz, 200MHz, 500MHz 
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4.6 Direkte indtaste START og STOP frekvens 
 
Det er også muligt at direkte indtaste i en START og STOP frekvens: 
I FREQ eller SPAN tilstande, skal du trykke på knap 1, og hold den nede i løbet af et sekund, 
det giver dig følgende skærmbillede: 

 
 
Nu trykker du på "Num" knap 2, som fører dig ind på "From" START frekvens. 
 

 
 
Efter indtastning start frekvens, tryk på knap 1 igen, hvilket giver følgende skærmbillede: 
  

 
 
 
Nu trykker du på "Num", som fører dig ind i "TO" STOP frekvens (ikke vist). 
 
Efter indtastning Fra og Til frekvenser, vil SPAN indstilles automatisk. 
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Kapitel 5  Lavfrekvente elektrisk felt 
 

5.1 Orientering 
 

 
Elektrisk felt sensor position 

 
Sensoren er intern, på venstre side af enheden. Apparatet bør holdes i en lodret stilling, med 
sensoren peger på den retning, som du ønsker at måle. (Enheder med softwareversion under 
2,0 har føleren ved en anden placering, se afsnittet i slutningen af dette kapitel) 
 
Du må ikke sætte din hånd foran sensoren, da denne handling vil dæmpe det elektriske felt og 
resultere i et alt for lavt måleresultat. 
. 
 
Enheden skal "jorderes" ved at at du sætter en af dine fingre på grundstødningen punkt på 
bagsiden af enheden. 
. 
 

 
Jordrings punkt  

 
Apparatet reagerer på ændringer i de omgivende elektriske felter. Dette betyder, at apparatet 
vil reagere på 50 Hz, hvor skiftende felter af elektriske ledninger og apparater er i huset, men 
apparatet vil også reagere på en ændring i det statiske elektriske felt. 
Et statisk elektrisk felt kan være så stærk som 1000V / m, og det vil givet vis ikke være det 
samme  alle steder i rummet. En lille bevægelse på dette område kan producere et højt resultat 
på skærmen. Apparatet bør derfor ikke flyttes under måleproceduren. 
Det statiske elektriske felt kan godt ændre sig, når en person går gennem rummet, og dette 
også kan have indflydelse på måleresultatet. 



Brugervejledning FA845  version 1.2 

 35 

 

5.2 Målinger 
 
Displayet viser styrken af det elektriske felt i V / m (volt per meter). Det vil også vise 
bølgeformen. Den lodrette højde af bølgeformen justeres automatisk for optimal synlighed. 
 
 
Rækkevidden er 0,5 V / m op til 199 V / m. 
 

 
 
 
Efter at have tændt enheden, vil der gå 20 sekunder, før der kan måles elektriske felter. 
 
 
 
Vælger du  "Hold" (Aktivere apparatet som beskrevet i kapitel 1), målingerne vil stoppe, og 
den sidste måling vil blive fastfrosset på skærmen, indtil "Hold" er slukket igen. 
 
Afstanden til kilden af det elektriske felt har en stor indflydelse på måleresultatet. 
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5.3 Sikre værdier 
 
Vælger du "Safe", vil du se den målte værdi sammen med de sikre værdier for RF 
elektromagnetiske feltstyrke under søvn, jf. den tyske SBM2015 standard. De grupperede 
værdier er benævnt med "sikre", "lille bekymring", "alvorlig bekymring" og "ekstrem 
bekymring" vil være fremstå på skrærmen. 
Trykker du igen på "Safe" vil apparatet skifte tilbage til normal visning. 
 

 
 
 
Til indendørsophold eller arbejdsområder, kan du bruge værdier, som er 10 gange højere end 
de værdier under søvn, som er vist her 
 

5.4 Vejledning til ældre enheder 
 
I ældre enheder (med softwareversion under 2,0), er sensoren for det elektriske felt placeret 
som vist her. (Den software version kan findes på startskærmbilledet, på den øverste linje). 

 
Placering af sensor Elektrisk feldt på ældre enheder 

 
For disse ældre enheder, er sensoren på bagsiden af enheden. Apparatet bør holdes i en lodret 
stilling, med sensoren pegede mod den retning, som du ønsker at måle.. 
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Kapitel 6  Lavfrekvens magnetfelt 

6.1 Måling  
 
Magnetfeltsensoren er placeret på højrefront side af apparatet. Den menneskelige krop må ikke 
afdække det magnetiske felt (i modsætning til det elektriske felt), så det er ikke så vigtigt, 
hvordan enheden holdes i hånden.. 
 
Apparatet skal holde i flere stilling, fordi det kun er følsom over for en enkelt retning af de 
magnetiske feltlinier. Den højest målte værdi skal anvendes. 
Apparatet bør ikke flyttes under målingen.. 
 

 
Placering af Magnetisk sensor  

 
Displayet vil vise styrken af magneticic felt i mikrotesla. Det vil også vise bølgeformen. Den 
lodrette højde af bølgeformen justeres automatisk for optimal synlighed. 
 
Målingen er fra 0,01 uT op til 3,99 uT. 
 

 
 
Afstanden til kilden til magnetfeltet har en stor indflydelse på den målte styrken af det 
magnetiske felt. 
 
 
Efter at have tændt enheden, vil der gå 20 sekunder, før der kan måles magnetiske felter. 
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Vælger du  "Hold" (Aktivere apparatet som beskrevet i kapitel 1), målingerne vil stoppe, og 
den sidste måling vil blive fastfrosset på skærmen, indtil "Hold" er slukket igen. 
 
 

6.2 Sikre Værdier 
 
Vælger du "Safe", vil du se den målte værdi sammen med de sikre værdier for RF 
elektromagnetiske feltstyrke under søvn, jf. den tyske SBM2015 standard. De grupperede 
værdier er benævnt med "sikre", "lille bekymring", "alvorlig bekymring" og "ekstrem 
bekymring" vil være fremstå på skrærmen. 
Trykker du igen på "Safe" vil apparatet skifte tilbage til normal visning. 
 
 

 
 
 
 
Til indendørsophold eller arbejdsområder, kan du bruge værdier, som er 10 gange højere end 
de værdier under søvn, som er vist her 
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Kapitel 7  Visning af  logget måleresultater 
 

7.1 Display logget målinger på selve enheden FA845 
 
Hvert 10 sekund gemmer enheden (FA725, FA735 og FA845) den målte værdi på mikro-SD-
hukommelseskortet. 
 

   
 
Du kan undersøge alle gemte værdier. målinger.  
Tryk på knappen 4 eller 5 for at vælge "Mem"  i funktiongruppen. 
Tryk derefter på knap 3, "Hist" ". En oversigt vises med målinger af den aktuelle dag. 
 

 
Målinger fra en dag 

 
I den øverste linie vises år, måned, dato og ugedag. 
 
Vælge den form for målinger, du ønsker at se (med knap 6), for eksempel 
 "RF UW / m²". De loggede RF målinger omfatter logning i SCAN og EXPERT tilstande. 
  
 
Brug den øverste option ".." for at få et overblik over alle målinger fra den aktuelle måned.  
Vælger man igen ".." giver et overblik målinger af alle måneder. 
Du kan også få et overblik over målinger af alle måneder fra "Home" start skærmen.  
Bare vælg "Menu" og derefter "Card" og "Log". 
  
Hvis hukommelseskortet ikke er sat i, vil du få en advarsel direkte efter at have tændt enheden. 
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Signalstyrke pr. kvarter 
 
Efter valg af målingen, vil du se et søjlediagram med maksimal styrke af hver periode. Hver 
bar i diagrammet er en periode på 15 minutter. 
 
Med piletasterne (3 og 6), kan du flytte den lille pil på skærmen til venstre og til højre, vælge 
en bestemt periode. I stedet for en lille pil, kan vises en stiplet linje. 
 
Den maksimale signalstyrke for den valgte periode vil blive vist øverst på skærmen. I det 
næste eksempel (signalstyrke pr 10 sek) denne lille pil er under "1" på værdien "160". 
 
Starttidspunktet for den valgte tidsperiode vises i det øverste venstre hjørne af skærmen (i 
eksemplet: Oktober 22, 12.00). Frekvensen kategori, der hører til den valgte tidsperiode er på 
venstre side af skærmen. 
 
Der er 32 tidsperioder på skærmen, som sammenlagt er 8 timer. De andre tidspunkter af dagen 
bliver synlige ved at flytte pilen på siden af skærmen. 
 
Pileknapperne har en auto-repeat-funktion. Knap Funktionen vil gentages, hvis der trykkes i 
længere tid end et halvt sekund på knappen. 
 

 
Signalstyrke pr 10 sek (zoom) 
 
Ønkser du en mere detaljeret oversigt, kan du trykke på knappen 2 ("Zoom"). Dette vil udvide 
de valgte 15 minutter til 90 barer i 10 sekunder hver. Zoom mærke vil være angivet i venstre 
side af skærmen. 
 
Ved at trykke "Zoom" igen vil du komme tilbage til intervaltet med 32 søjler a' 15 minutter. 
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7.2 Tilslutning af Micro-SD-kort til din PC 
 
Du kan også se de gemte målinger som et regneark på din PC med Microsoft Excel. 
Sluk enheden, og tag mikro-SD-kort.  
Brug evt. din negl til at trykke let på det fjederpåvirket mikro-SD kort, kortet vil derefter blive 
frigivet, og du kan tage det ud.  
 

 
Sæt micro SD-kort i kortlæser 
 

 
Skub kortlæser frem 
 
Kortlæser er inkluderet ved køb af FA725 / 735/845. Brug kortlæser til at forbinde mikro-SD-
kort til en USB-port på din computer. Denne type kortlæser skal placeres med den blå side 
opad. (Den vil passe på to måder, men fungere kun den éne måde). 
 
Så snart kortlæser er tilsluttet til pc'en, vil et vindue poppe op. 
 Vælg "Åbn mappe for at vise filer". Vælg derefter mappen "Log", og vælg derefter måned og 
dag af målingerne, som du ønsker at se. 
 
I denne folder kan du se en fil xx-yyyzz.csv, 
 (Xx = A..Z, yyy = måned, zz = dag), for eksempel AJ-OCT22.CSV 
 
Når du klikker på denne fil, vil Microsoft Excel åbne og vise målinger (se næste afsnit) 
 
Hvis du vil, kan du kopiere denne fil til din pc og arkivere den. Du kan sætte alle filer (alle 
dage) i den samme mappe, den xx-koden i navnet garanterer, at filerne vil blive sorteret efter 
deres dato. Den første 'x'is året (A = 2011), og det andet »x« er den måned (A = januar).. 
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7.3 Se målinger med din computer 
 

 
 
I række 1 ser du softwareversion, dato og serial Number af enheden. 
 
Række 2 viser det øjeblik, hvor målingen det elektriske felt startes. Værdierne for måling 
elektrisk felt er i række 3 op til 5. I kolonne E vises måleenheden , og selve værdien er i 
kolonne D. 
 
Række 6 angiver starten af det magnetiske målefeltet. Værdierne for magnetisk måling felt er 
i række 7 op til 9. De enheden er i kolonne E, og værdien i sig selv er i kolonne D. 
 
Række 10 ('RF') angiver starten af det elektromagnetiske målefeltet, og indikerer 
betydningen af cellerne i følgende RF rækker. Celle G10 op til R10 angiver frekvensen 
kategori af cellerne under dem. (I dette eksempel er der flere kolonner slettes mellem kolonne 
H og I, for at få et klarere billede). Den første frekvens kategori er "0,3 GHz" (300 MHz), og 
den sidste er "5 tot 6 GHz". Frekvenser på 2,9 GHz gå ind i 3-4 GHz-området. 
 
Vi vil tage række 14 som et eksempel for RF-værdier. I denne række, kolonne G, H, I osv 
angiver de værdier, der hører til frekvensen i samme kolonne i række 10. 
Frekvensen kategori med den højeste værdi i kolonne F, det er 5-6 GHz. Den værdi, der hører 
til denne frekvens er i kolonne D (i kolonne "max"), denne værdi er på 2500 microwatt / m2 
her. Samme værdi findes i kolonne R, der indeholder de værdier for 5-6 GHz. 
 
Enheden for RF-måling (kolonne E) er den samme som den enhed, der anvendes under 
målingerne. 
 
 
Enheder med softwareversion under 2,0 er kolonnerne D og F bytte om. 
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Bilag 

Tillæg 1 Specifikationer FA845  
 
Højfrekvens: 
- Høj frekvens RF Måling: 

300 megahertz op til 6,0 gigahertz (med frekvens måling) 
Vis på microWatt pr kvadratmeter (uW / m²), Volt pr meter (V / m) eller dBm. 
Rækkevidde ca.. 0,4 uW / m² op til 40000 uW / m² 

- Høj frekvens Spectrum analysator: 
10 megahertz op til 3,7 gigahertz (med frekvens måling) 
Vis på microWatt pr kvadratmeter (uW / m²), Volt pr meter (V / m) eller dBm. 
Rækkevidde ca.. 0,0001 uW / m² op til 2000 uW / m²  
Bruger foruddefinerede eller brugerdefinerede frekvensbånd 
Justerbar start- og stopfrekvens, og justerbar båndbredde opløsning 

- Displayet viser signalstyrken som funktion af frekvens eller tid 
- Logaritmic skala kan vise svage signaler i tilstedeværelsen af stærke impulser af en anden 

frekvens 
- Viser spidsværdien for pulserende signaler 
- Hold-funktion til at huske den højeste top værdi 
- SMA stik til ekstern antenne 
- Antenne til 800 - 6000 MHz er inkluderet  
 
Lav Frekvens: 
- Lav frekvens elektrisk felt fra 0,5 V / m op til 199 V / m (Volt pr meter). Intern sensor 
- Lav frekvens magnetfelt fra 0,01 uT op til 3,99 uT (mikrotesla). Intern sensor 
 
- Viser bølgeformen af lavfrekvente elektriske og magnetiske felter 
 
Generel: 
- Automatisk logning af måleværdier på en mikro-SD-hukommelseskort 
- Målinger gemmes sammen med tid og dato 
- Viser lagrede målinger i displayet, eller som et regneark på en pc (med Excel) 
- Grafisk display, 128x64 pixels, med justerbar baggrundsbelysning 
- Højttaler med volumen kontrol, for at gøre de signaler hørbare 
- Tilslutning til ekstern højttaler 
- Intern software kan opgraderes gennem mikro-SD-hukommelseskort 
 
- Powered by 2 AA batterier (medfølger) eller NiMH genopladelige batterier (ekstraudstyr). 
- Indikation for batteriets tilstand 
- Tilslutning til batterioplader 
- Dimensioner 150 x 90 x 24 mm (undtagen antenne). 
- Vægt 240 gram 
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Tillæg 2 Konvertering fra microwatt / m² til millivolt / meter. 
 
Skærmen viser styrken af stråling i microwatt pr kvadratmeter 
(uW / m²) . Enheden 'Volt per meter (V / m) er også hyppigt brugt, og kan beregnes med 
følgende tabel. 
  
 

 display      
mV/m µW/m²       
4000 40.000      
3500 32.000      
3200 25.000      
2800 20.000      
2500 16.000  

 

2200 12.500  
2000 10.000   
1800 8.000   
1600 6.300   
1400 5.000   
1250 4.000   
1100 3.200   
1000 2.500   
900 2.000   
800 1.600   
700 1.250       
620 1.000  

 
 
 

560 800 
500 630 
450 500 
400 400 
350 320 
320 250 
280 200 
250 160 
220 125 
200 100 
180 80 
160 63 
140 50 
125 40 
110 32 
100 25 
90 20 
80 16 
70 12,5 
62 10,0 
56 8,0      
50 6,3      
45 5,0 Værdien i mV / m kolonne skal divideres med 

1000 til konvertere det til Volt per meter. 

 

Konverteringen mellem disse enheder er 
kvadratisk. Når mV / m værdi doubler, den uW / 
m² værdi firedobler.. 
 
. 

40 4,0 
35 3,2 
32 2,5 
28 2,0 
25 1,6 
22 1,25 
20 1,00  
18 0,80  
16 0,63  
14 0,50  

12,5 0,40  
11 0,32  
10 0,25  
9 0,20  
8 0,16  
7 0,125  

6,2 0,100  
5,6 0,080  
5,0 0,063  
4,5 0,050  
4,0 0,040  
3,5 0,032  
3,2 0,025  
2,8 0,020      
2,5 0,016      
2,2 0,0125      
2,0 0,0100      
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Tillæg 3 Mere information 
 
www.powerwatch.org.uk 
www.mast-victims.org 
www.tetrawatch.net 
 
Tysk standard SBM2015 kan findes her: 
http://www.baubiologie.de 
 
 

Tillæg 4 Forkortelser 
 
Hz Hertz  Enhed for antallet af cyklusser per sekund 
KHz KiloHertz 1.000 Hertz 
MHz MegaHertz 1.000.000 Hertz 
GHz GigaHertz 1.000.000.000 Hertz 
 
T Tesla  Enhed for styrken af magnetfeltet 
µT microTesla 0,000.001 Tesla 
nT nanoTesla 0,000.000.001 Tesla 
 
V Volt  Enheden for elektrisk spændingsforskel 
mV milliVolt 0,001 Volt 
 
W Watt  Enhed for effekt (energi per sekund) 
µW microWatt 0,000.001 Watt 
 
DECT  Digital Enhanced Cordless Telephone 
GSM  Global System for Mobile Communications 
TETRA Terrestrial Trunked Radio 
UMTS   Universal Mobile telecommunications system 
WLAN Wireless local area network 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
På grund af løbende forbedringer af de beskrevne enheder, kan oplysningerne i denne 
vejledning ændres uden varsel. 
 
Enheden og manualen blev samlet med stor omhu. Dog kan sælgeren eller producenten ikke 
gøres ansvarlig, hvis der opstår direkte eller indirekte skader under eller efter brugen af denne 
enhed eller disse oplysninger i denne vejledning. 
Field Analyzer FA845 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


