
Avaliação de vibração ocupacional

Leve, robusto e compacto, O VIB é o instrumento adequado para a medição de 
vibrações ocupacional de «mãos-braços» e «corpo inteiro» de acordo com as as 
exigências das normas ISO, Diretiva Europeia 2002/44/EC e recomendações da 
ACGIH.

Brand of ACOEM

Medidor de Vibração VIB

VIB : Copo-Inteiro 
e Mão-Braço
O Medidor de Vibração Vib é um 
instrumento portátil, ergonômico 
e muito leve para realizar a 
medição de dados, tratamento 
do sinal e a transferência 
de dados armazenados:
 Níveis de vibração nos 

eixos X,Y e Z e dose diária 
de exposição A(8)

 Gravação de sinal e espectro 
em 1/3 de oitavas

 Sensor de presença e 
alarme (corpo inteiro)

 Autonomia de 16 horas

O software dBMAestrO
Para transferência, análise 
e emissão os resultados 
das medições.
 Em conformidade com as 

normas ISO5349, ISO2631
 Indicação da exposição, 

conforme Fundacentro, 
Diretiva europeia e ACGIH

 Transferência de dados 
Bluetooth ou USB 2.0

 Gerenciamento em grupo 
homogêneo de exposição

 Resultados Automáticos
 Resultados A(8), Fator de 

Crista, VDV entre outros

Controle remoto 
sem fio: dBA(8)
Com um notebook e seu 
software dBA(8), o usuário pode 
controlar o Vib à distancia:
 Controle simultâneo de 

até 5 Medidores
 Gerenciamento de vários 

parâmetros para cada Medição
 Transferência dos 

arquivos de dados
 Visualização em tempo real dos 

dados em tela colorida (notebook)

www.acoemgroup.com.br
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Especificações Técnicas

ACOEM - Rua Domingos de Morais 2102 - 1 Andar - Vila Mariana - CEP 04036-000 Sao Paulo - SP - Tel : +55 11 5089 6460 www.acoemgroup.com.br

Módulo de memória Memória flash tipo Micro SD de 2Gb
Arquivos de medição de armazenamento (min cadência 1s)
Armazenamento de áudio (amostragem programável)

Desempenho geral Autonomia típica: 16h (modo padrão) / 10h (remoto)
Bateria 3,7 V - 2,3 A - Tempo de carregamento: 6:30 (USB ou carregador)

Configuração Acelerômetros
Triaxial Mão-Braço
7133AM1

Assento
Triaxial Corpo Inteiro
WBA 001

Acelerômetro
Monoaxial para a SEAT
DJB A 120VL

Sensibilidade 10 mV/g 115 mV/g 10 mV/g

Dinâmico 500 g 18 g 500 g

Largura de banda 1 à 1 200 Hz (- 1dB) 0 à 400 Hz (- 3 dB) 0,1 à 1 000 Hz (-3 dB)

Frequência de ressonância > 36 kHz 24 kHz > 28 kHz

Peso < 5 grammes 243 grammes 18 grammes

Gama de temperaturas -40°C / +125°C -40°C / +105°C -50°C / +125°C

Material Titânio Com detector de presença Aço inoxidável

Acessórios 3 Adaptadores para medição 
de mão-braço

Cabo destacável com carretel Fixação chão, isolado base 
magnética

Software de controle dBA(8) Controle via tablet: Configuração / Exibição em tempo real / Coleta de dados
Comunicação via Bluetooth
Modos de início: Imediata / Atrasado (auto run) / Detecção de presença para assento (medi-
ções de corpo inteiro)
Visualização e codificação de dados por computador ou um notebook
Set-up pré-programado (de corpo inteiro, mão-braço livre)
Sinal de armazenamento no acionamento manual ou automático
PC ou compatível
Idiomas: Português, Francês, Inglês

software de pós  
processamento dBMAestrO

Transferência de dados de medições do Vib (USB 2.0)
Cálculo dos indicadores da diretiva europeia 2002/44/EC  
e ACGIH. Cálculo da dose de vibração global e por  
eventos codificados
Corpo Inteiro (Ocupacional, Conforto e percepção.  
Sentado, em Pé ou Deitado)
Mão-Braço
Histograma no tempo de todos os indicadores
Cálculos de valores médias entre cursores
Relatórios Automáticos

Pacote padrão VIB - Sensor - Carregador de bateria – CD (software) - dBA(8) 
dbMAESTRO / Maleta para transporte / Documentação

Opcionais Calibrador - Certificados de calibração

Metrologia
Canais 1-4 (dependendo da configuração é opcional)

Exibir resolução 0,01

Condicionamento do sinal IEPE: 12V-4mA ou 24V- 4mA-

Tensão (entrada) AC 5V pico

Sobrecarga (detecção independente por canal)

Filtros Wd, Wk, Wh (digital, de acordo com a norma ISO 8041)
Filtrar programável 0,4-4000 Hz
1/1 oitava 1 Hz - 2 kHz / 1/3 oitava 0,8 Hz - 2,5 kHz (1 canal opcional)

Medidas de Vibração Medidas de Vibração: aceleração, pico, pico - pico, fator de crista, rms (x, y, z)
Mão-Braço: aceleração, pico, pico - pico, rms (x, y, z), ahv, A (8)
De corpo inteiro: aceleração, pico, pico - pico, fator de crista, rms (x, y, z), v, eq, A (8)
A v (8), VDV, MTVV, SEAT
Gravação ou sinal de disparo manual (8192Hz femax = (1 canal opcional))
Medição paralela e evolução temporal de todos os indicadores

Calibração Calibrador externo, digitando a sensibilidade ou então por gravidade

Temperatura de operação -10°C / +50°C (0-95% HR)

Dimensões / Peso 105 x 60 x 25 mm / 135 g

Normas ISO 8041 (2005), ISO 5349 (2002), ISO 2631 (1997)
CEM Rádio ETSI EN 300 328 V1.5.1 (2004) / Emissão CEI IEC 61000-6-3 /
IEC 61000-6-4 / Recpção CEI IEC 61000-6-1 / CEI IEC 61000-6-2

Medidor de Vibração VIB
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