
Op Brusselse horeca ondernemers ligt een hoge druk om geluidsniveaus in 
hun etablissement te handhaven. Volgens de wetgeving Versterkt Geluid moet in 
horeca gelegenheden die meer dan 85 dB verspreiden het geluidsniveau worden 
weergegeven en de meetwaarden worden opgeslagen.
 
Met Horecasense is dat eenvoudig
Met het door Stad Brussel goedgekeurde Horecasense systeem kiest u voor een flexibel, 
betrouwbaar en draadloos geluidmeetsysteem. De geluidswaarden worden op een of 
meer displays aan het publiek getoond. Tegelijkertijd worden alle gemeten 
waarden online opgeslagen in een beveiligde omgeving. 

       De DJ of artiest behoudt met 
      de prognose functie van Horecasense de         
           creatieve vrijheid om binnen de normen te kunnen variëren. 

Een oogje in het zeil houden
Met het online platform bewaakt u de geluidsniveaus en ontvangt u 
alarmmeldingen. Hier beschikt u ook over grafieken en dagrapporten, over 
de afgelopen week, maand of jaar, die geschikt zijn voor controle door 
inspecteurs en politiediensten.  
 
Het Horecasense systeem kan probleemloos worden uitgebreid. Met meer 
geluidmeters, meer schermen en meer lokalen.  Met de Horecasense app 
tovert u elk andriod tablet om in een nieuw scherm. Vanzelfsprekend is 
Horecasense eenvoudig te installeren.
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Over Akron
Akron NV levert meet-, test- en analysesystemen voor een breed 
scala toepassingen en markten. Akron is exclusieve verdeler van 
het Horecasense geluid beheersysteem in België en heeft zijn eigen 
geluidsdeskundige om u goed te kunnen adviseren. Het Horecasense 
systeem draait al in honderden locaties in België en Nederland.  
Akron biedt kalibratie en herstel services voor al haar producten. 
Akron levert technische ondersteuning  en organiseert regelmatig 
trainingen en informatieve seminaries over producten.

Uw interface met de juiste leverancier: u vraagt en wij doen de rest!

Akron NV
J. Vandenbemptlaan 71

B-3001 Leuven
info@akron.be

+32 (0)16/23.01.03
www.akron.be

www.horecasense.be

Horecasense is een product van Munisense B.V.
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Geluidsmeter
LAeq, 1s, LCeq, 1s, LAeq, 15m, LAeq, 15m • •  • 
LAeq,60m, LCeq,30m, LAFmax, LASmax - •  •
Octaafbanden (sec) - - •
Aantal meters per gateway 1 2 2
Opslag meetwaarden in geluidsmeter (mnd) - 3 3

Display 
Lenovo tablet en app via Wifi 7” 10”  10”
Weergave LAeq, 1s, LAeq, 15m, LCeq, 15m • •  •
Weergave LAeq, 1s, LCeq, 60m, LCeq, 60m - •  •
DJ prognose functie (grenswaarden & budgetruimte) - •  •
Grafieken - •  •
Spectraal sonogram - - •
Max. aan te sluiten displays per geluidsmeter 1 3 3

Online portal
Weergave van actuele display waarden,
grafieken, dagrapporten, grenswaarden
instelbaar, gegevens meetomgeving (locatie,
type), exportmogelijkheid naar csv • •  •
Spectraal sonogram - - •
Alarmering per SMS of e-mail - •  •
Aantal gebruikers per meter 1 2 2
Aantal geluidsmeters 25 100 250
API web-service interface JSON • •  •
Anti-vervalsing, beveiligd • •  •
Online data opslag
Meetgegevens (mnd) 3 36 36
Instellingen en kalibratie historie (mnd) 36 36 36

Ondersteuning
E-mail, chat • •  •
E-mail, chat en telefonisch - •  •
Garantie (jaren) 2 2 2

Horecasense keuzes: Basis Expert Pro
Geschikt voor etablissement van categorie 1 en 2 1, 2 en 3 1, 2 en 3
Display (D) / Registreertoestel (R) D D & R D & R

Eén geluidsmeter, 1 gateway, 1 display  
en portalfunctionaliteiten voor 3 jaar € 995 € 1.295 € 1.555

Genoemde prijzen zijn excl. B.T.W.

Specificaties van Horecasense Basis Expert ProVoldoet aan de vereisten  
wetgeving ‘versterkt geluid’

Horecasense is het simpelste èn  
meest betaalbare systeem

Online portal voor inzicht op afstand

Actueel en historisch inzicht

Uitbreidbaar en toekomstvast

U kunt op afstand upgraden van Basis naar Expert en naar Pro


