
 

  

  

 

 

 

 Endüstriyel mekanlarda ölçülen gürültü veya 
herhangi bir parametrenin haritalandırılması 

 Hazır harita görsellerini veya CAD çizimlerini 
kullanabilme 

 Dakikalar içinde öğrenilebilen, kullanıcı dostu 
arayüz 

Opsiyonel modüller: 

 Gürültü Dozu hesaplama modülü (LEX ve TWA) 
 Gürültü Tahmin modülü (Sabine ve VDI 2720) 

NoiseAtWork 
Çalışma alanlarında gürültü haritalama yazılımı 
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 NoiseAtWork 

Fabrika ve ofis gibi çalışma alanlarında ölçülen gürültü, sıcaklık, 

karbondioksit, PPM gibi parametrelerin harita haline getirilerek 

görselleştirilmesini sağlayan yazılımdır. LEX ve TWA tabanlı 

gürültü dozu hesaplama modülü, Sabine ve VDI 2720 tabanlı 

gürültü tahmin modülü gibi opsiyonel eklentileri mevcuttur. 

 

  

  
 

NoiseAtWork, ölçümü yapılan gürültünün veya 
başka herhangi bir parametrenin 
görselleştirilmesi ve raporlandırılmasını 
sağlayan etkili bir araçtır. Yazılım, her veri 

noktası için 10 farklı parametre girilmesine 
imkân tanır.  

Gürültü seviyesi (dBA), CO2 konsantrasyonu 
(ppm), PM2.5 konsantrasyonu (µg/m3), sıcaklık 
(°C), aydınlatma seviyesi (lux), günışığı faktörü 
(%) gibi parametreler yazılımda öntanımlı olarak 

yer almaktadır. Kullanıcı tarafından isteğe özel 
parametre de eklenebilir. 

  

 

 

 



Opsiyon NoiseAtWork Paketleri 

 Tip A Tip B Tip C Tip D 

Gürültü (dBA) veya herhangi başka bir parametreyi 
haritalandırma    

Gürültü Dozu Hesaplama Modülü (LEX ve TWA tabanlı)    

Gürültü Tahmin Modülü (Sabine ve VDI 2720 tabanlı)    

 

Gürültü Dozu Hesaplama Modülü 

Bu modül ile çalışanların maruz kaldığı 
gürültü dozu hesaplanmaktadır. 

Çalışanların iş akışına göre konumlarını 
çizim üzerinde belirleyerek rota 
oluşturabilirsiniz. NoiseAtWork, her 
çalışan için gürültü dozunu TWA ve LEX 
değerlerine göre otomatik olarak 
hesaplar. Ayrıca koruyucu kulaklıkların 
etkilerini de bu modül içerisinde 
değerlendirebilirsiniz. 

Ücretsiz NoiseAtWork Companion Uygulaması 

NoiseAtWork Companion, ölçüm noktalarınızı akıllı 
telefon veya tabletiniz üzerinde işaretleyerek 
bilgisayara kolayca transfer edebileceğiniz ücretsiz 
bir Android uygulamasıdır. Bu uygulama ile hem 
ölçüm noktalarının konumunu, hem de ölçüm 
değerlerini telefonunuzun hafızasına kaydedebilir 
ve daha sonra bilgisayara aktarabilirsiniz. 
NoiseAtWork Companion uygulaması sizi kağıt 
harita çıktılarıyla uğraşmaktan kurtarır, hızlı ve 
verimli çalışmanıza yardımcı olur. 

Gürültü Tahmin Modülü 

Bu modül sayesinde çalışma ortamına 
ilave edilmesi planlanan gürültü 
kaynaklarının oluşturacağı yeni gürültü 
haritasını önceden modelleyebilirsiniz. 
NoiseAtWrok, ilave gürültü kaynakları 
nedeniyle doğrudan veya yankılanım 
yoluyla oluşacak gürültü değerlerini 
otomatik olarak hesaplar. Ayrıca 
bariyerlerin ve iç duvarların perdeleme 
etkisini de VDI 2720'ye göre hesaplar. 

 

  

  

 

 



 

 

Temel Özellikler 

Workstation ve network lisansları 

Tekil bir bilgisayar üzerinde paylaşımsız olarak, 

veya bir yerel ağ (network) üzerinde paylaşımlı 

olarak kullanılabilecek lisans tipleri mevcuttur. 

Lisanslar kalıcı olarak veya sınırlı süreli (1 yıl) 

üyelik şeklinde verilebilmektedir. 

Güncelleme ve teknik destek 

Yazılımın en güncel versiyonu için teknik destek 

ücretsizdir. Ara güncellemeler (örneğin 

versiyon 1.1’den 1.2’ye) ücretsizdir. Ana 

güncellemeler (örneğin versiyon 1’den 2’ye) 

için ayrıca teklif verilir. 

Veri girişi 

BMP/JPG formatındaki resim dosyaları ve 

DXF/DWG formatındaki çizim dosyaları 

arkaplan haritası olarak kullanılabilir. 

Ölçüm verileri harita üzerine tıklanarak, 

NoiseAtWork Companion uygulamasından içe 

aktarılarak, veya Excel'den kopyala/ yapıştır ile 

otomatik olarak girilebilir. 

 
 
Raporlama 

Raporlama doğrudan yazıcı çıktısı veya PDF 

formatında kaydetme şeklinde yapılabilir. 

Projenin içerikleri panoya kopyalanıp 

yapıştırılabilir, yüksek çözünürlüklü 

JPG/BMP dosyaları olarak kaydedilebilir, 

SHP ve DXF dosyaları olarak kaydedilebilir. 

Yazılım, lisans satın alınmaksızın ücretsiz bir 

Proje Gezgini olarak çalıştırılabilir. Bu 

sayede proje dosyalarınızı diğer çalışma 

arkadaşlarınızla rahatlıkla paylaşıp 

görüntülemelerini sağlarsınız. Proje Gezgini 

modunda projeler düzenlenemez. 

Sistem gereksinimleri 

Windows 7, 8 veya 10 

 

NoiseAtWork yazılımı çok sayıda ölçüm ve danışmanlık şirketi, endüstriyel 

kuruluş ve üniversite tarafından kullanılmaktadır. 
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