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75 anys d'experiència Brüel & Kjær

Mesures acústiques,
actualitat i futur
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75 anys
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Al 1942 va començar tot

Segell del 4 de Desembre de 1942

Per V. Brüel

1942-1960 1960-1980 1980-1992 1992-2008

Viggo Kjær
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75 anys
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75 anys
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Els sonòmetres, el que més es conneix

• 200.000 sonòmetres Brüel & Kjær fabricats des de 1960

• Responsables de donar a conèixer a tot el mon el nom de Brüel & Kjær

1960

2203

1971

2209

1983

2231

1981

2232

1994

2260

1996

2237

2004

2250

2015

2250/2270 G4

El model 2250, guanyador 
del premi ‘Red Dot’, 
continua la tradició
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El 2017-2018
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75 anys d’I+D+i
• 2017 ha estat l’any de a més gran 

inversió estratègica en Innovació

• El client, els seus reptes de treball i 
els problemes del dia a dia, en el 
focus de tot

• La tecnologia molt més a prop de 
les persones:

– Facilitar les coses

– Simplificar els processos

– Assegurar les dades

– Donar confiança

– Millorar l'eficiència

• El futur és Brüel & Kjær
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Els productes actuals



Productes amb disseny especial

Steve McGugan

Altres dissenys de Steve McGugan …

2250                                                                                                              LAN XI     4295 Omnisource



Sempre connectats

2250/70 o 
2250-Light

+
UL-1025

SD WiFi Card

UL-10xx
Llave WiFi USB

Conexión
Ethernet cable

oo



I el nubol per les dades?



Què és Measurement Partner Cloud i la Field App?

Measurement Partner Cloud és el lloc on guardar de forma 
online totes les seves mesures:

• Sincronitzat amb el SW Measurement Partner Suite (BZ-5503)

• Pujades de dades automàtiques des de qualsevol 2250, 2270 o 
2250 Light

• Accessible des de qualsevol lloc amb accés a Internet

La Field App és a una aplicació per a smartphone que:

• Permet controlar remotament el seu analitzador 2250

• Permet documentar fàcilment la mesura amb anotacions:

– Fotos i videos

– Text i gravacions d’àudio

– Posisicó GPS 

Són aplicacions independents, però més potents treballant de 
forma combinada



Per què no utilitzar el mòbil per a tot?



Per què no utilitzar el mòbil per a tot?



Per què no utilitzar el mòbil per a tot?



Per què no utilitzar el mòbil per a tot?



Però també el control total
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Aplicacions menys conegudes
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Manually

Activated

 Timed

Recording

☺ Of

 Noise

MATRON
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⚫ Avaluació de soroll de veïnatge sense estar-hi present 

⚫ Situacions no previsibles

⚫ El mateix veï pot activar el butó de gravació

Nou MATRON 4  

utilitzant 2250 Light

Soroll als habitages
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Headphone monitoring with gain

of incident sounds

Pantalles de monitorització I mesura

⚫ Monitorització del soroll incident i generació pròpia de tons

⚫ Permet a l’operador detectar la presència (o no) dels tons de 

forma subjectiva i objectiva

Investigació de components tonals
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Vibracions als edificis BZ-7234

• A més de paràmetres de vibracions industrials, també Wm

d’acord amb ISO 8041:
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Beyond Tomorrow

El projecte de futur
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Matriu d’escenaris

ELS GUARDIANS ENLAIRAMENT

MANTENIR LA CALMA LA MALLA

Les grans plataformes 
dominaran tots els 

processos

Hi haurà multitud de 
sistemes independents 
de desenvolupament

Adopció exponencial 
de la tecnologia

Adopció gradual de la 
tecnologia
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El mon del so i les vibracions

El mon del so i les vibracions canviarà. I esdevé més important. La capacitat de controlar l'entorn extern serà 
cada vegada més exigent.

Pensant en el so i la vibració en els escenaris, algunes de les idees i qüestions clau que van sorgir al projecte 
Beyond Tomorrow van ser:

1. Nivell d'especialització d'experts en so i vibració

2. Possibilitat d'integrar solucions i orientar processos en un futur amb big data i Internet de coses

3. Una millor comprensió de les demandes dels usuaris finals sobre so i vibració

4. Una millor comprensió de la vostra xarxa de contactes i la col·laboració amb les persones adequades

5. La proactivitat serà més important, així com la capacitat d'aprendre dels errors

Per pensar en qualsevol dels escenaris:

• Quin escolliria? 

• Com d’important és la col·laboració amb Brüel & Kjær com a partner en les aplicacions de so i 
vibracions?

• Com i quant de preparat en habilitats I competències de cara als diferents escenaris? 


