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Avaliação de ruído ocupacional

Baseado em uma abordagem metrológica multi-pontos, a solução técnica consiste 
no uso de vários dosimetros WED simultaneamente no local de trabalho com 
comunicação sem fio via um controle remoto (notebook).
Este dispositivo é compacto, ergonômico e muito leve, ficando praticamente 
imperceptível quando usado. O WED oferece o melhor custo-benefício para os 
usuários sem comprometer a qualidade das medições.

Brand of ACOEM

Dosímetro de Ruído WED

Dosímetro de Ruído 
WED
Fabricado em material de alta 
resistência, o Dosímetro WED 
é constituído de uma caixa em 
miniatura portátil. Integrado 
a uma unidade de aquisição 
e processamento de sinal, 
armazenamento e transferência  de 
dados. Armazena até 100 dias de 
medições contínuas. Possui exclusiva 
tecnologia Bluetooth que permite 
monitorar diversas dosimetrias 
simultaneamente em tempo real 
através de um Notebook, utilizando o 
software dBWED. 
 Dosímetros independentes, não 

ficando escravos de unidades 
leitoras 

 Resultado das medições em vários 
parâmetros (portaria 3214/78; 
INSS; entre outras). 

 Auto Run – Liga e desliga 
automaticamente. 

 Memória interna de 2G
 Bateria recarregável com autonomia 

de 50h
 Range de 40 a 140 dB(A)

dBLExD, Software de 
pós processamento
O dBLExD permite a transferência 
e o processamento de dados 
conforme várías normas nacionais e 
internacionais.

 Compatível com a  
DE 2003/10/CE, OSHA, NR15, 
NR9, INSS, NH01 e ISO 9612 
(vários parâmetros para a mesma 
medição)

 Gerenciamento das medições, 
configuração e alteração de 
medições após as medições

 Software inteligente, possibilitando 
a eliminação de períodos 
indesejáveis (ex. horário de 
almoço; medições excedentes; 
etc.)

 Emissão de histograma no tempo, 
atenuação de EPI (protetor 
auricular) entre outros recuros

O controle remoto sem 
fio dBWED
Através  de um Notebook, é possível 
configurar os parâmentros pelo 
Software dBWED e analisar as 
medições em tempo real a distância.
 Controle simultâneo de 5 ou mais 

dosímetros WED
 Configuração dos dosímetros 

através da tela do computador
 Gravação de arquivos de medição
 Visualização em tempo real 

em uma tela colorida de dados 
medidos

 Início imediato ou auto-run (liga 
e desliga automaticamente) dos 
Dosímetros

 Arquivos de voz, comentários 
escritos
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Especificações Técnicas
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Módulo de memória Memória flash tipo Micro SD de 2GB
Capacidade de armazenamento: LAeq (1s) + LCpk > 100 dias (ou 300 dosimetrias de 8h)

Desempenho geral Autonomia: 50h (modo padrão) / 10h (remoto)
Medição paralela e evolução temporal de todos os indicadores
LEDs para indicação de status
Auto-teste integrado
bloqueio do teclado

Software de controle 
dBWED por notebook

Gerenciamento de Configuração / Exibição em tempo real / gravação de dados
Comunicação sem fio Bluetooth
Programação de início: imediato / atrasado / atrasado por / definido pelo usuário
Visualização e codificação de dados no tela do notebook
Set-up preprogramadao (tipo INSS, OSHA, ...)
Leq modo (Start / Stop)
Anotações escritas (sincronizadas com o arquivo de medição)
Software compatível Windows
Idiomas : Português, Inglês e Francês

Software de  
processamento de 
dBLExD

Em conformidade com as normas nacionais e internacionais (ISO9612)
Transferência e gerenciamento de medições
Iniciar em modo simplificado
Visualização dos históricos no tempo
Codificação de períodos
Gestão de GHE (Grupo de Exposição Homogênea) tarefas e funções
Cálculo dos parâmetros da exposição ao ruído de acordo com as normas
atenuação de EPI (proteção auditiva)
Impressão de resultados de acordo  
com relatórios padrões e automáticos
Avaliação dos dados de ruído considerando  
a atenuação de EPI
Idiomas : Português, Inglês e Francês

Pacotes padrões O WED pode ser adquirido como um Kit  
de 1 ou 5 dosímetros, com ou sem calibrador  
acústico.
Todos os Kits WED incluem:
Dosímetros, microfone MCE321 com  
preamplificador, cabo de extensão e clipe de  
lapela, protetores de vento, carregador de  
bateria, software dBWED, Software dBLExD,  
adaptador USB Bluetooth, Maleta de transporte,  
CDROM, Manuais em português,  
certificados do fabricante

Opcionais Calibrador Acústico - Certificados de Calibração 
RBC - notebook

Metrología Canal Leq Lp  Canal Pico

Classe de precisão

       Faixa de linearidade de 80 dB (A) 50 dB (C)

faixa dinâmica 2
40-120 dB (A) / 60-140 dB (A)
45-120 dB (C) / 65-140 dB (C)

1 (fixo)
93-143 dB (C)

Ponderações frequências A e C / / C ou Z

Quantidades medidas LAeq, LCeq, LASP, LAFp
LASpmax, LAFpmax, LASeq, LAFeq

LCpk, LZpk

Configuração de Tc, Lc, LCutoff, Q (3, 4, 5 programável) 135, 137 e 140 dB

Contagem de Picos Sim

Cálculos Lex,d, EAT, Dose, SEL, LAvg, TWA,
Lex,8h, Dose Projetada, Lxx

Tempo de integração de 1s a 60s

Microfone
Temperatura de operação
Dimensões
Peso total

Tipo MCE321 Classe 2, 10 mV / Pa, 9mm, massa <10g
0 ° C / + 40 ° C (0-95% de humidade relativa)
105 x 60 x 25 mm
145 g

Classe 2

Normas CEI IEC 61252 (2002) / ANSI 1.25 (1991) / CEI IEC 61672-1 (2002)
CEM Radio ETSI EN 300 328 V1.5.1 (2004) / Emission CEI IEC 61000-6-3 /
CEI IEC 61000-6-4 / Réception CEI IEC 61000-6-1 / CEI IEC 61000-6-2

Dosímetro de Ruído WED


