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A 01dB lança seu novo sonômetro/analisador: FUSION 
 
 

FUSION: Inovador, simples e sobretudo terrivelmente eficaz! 
 
 
A 01dB apresentou oficialmente dia 25 de novembro último, o FUSION, Smart Sound & 
Vibration Analyzer. O FUSION se impõe como um concentrado de tecnologias que se 
adapta com toda a simplicidade a todas as situações de medição, com 3 importantes 
pontos fortes: 
 
Vibração sem fio: Puxar cabos reduz a eficácia operacional: FUSION os elimina! Pela 
1a vez num sonômetro, a medição vibratória é proposta com a conexão de um sensor 
sem fio, sobre 3 eixos e simultaneamente com a medição acústica. 
 
Multi-tarefas e eficiente: o FUSION mede perfeitamente o ruído e as vibrações. Com 
suas potentes funcionalidades, é fácil passar de uma medida à outra num piscar de 
olhos. 
 
Hiper-Comunicante: o FUSION é o 1o sonômetro que permite intervir à distância para 
gerenciar campanhas de medição através de Wifi, modem 3G embarcado, Ethernet … 
 
FUSION, Smart Sound & Vibration Analyzer é o sonômetro mais inovador do mercado, mas sobretudo 
uma ferramenta de produtividade excepcional. 
 
 
 
 
 
 
 

 
01dB é uma marca da ACOEM: 

A ACOEM oferece uma linha completa de produtos e serviços de monitoramento inteligente, diagnóstico e 
soluções graças ao seu domínio excepcional dos fenômenos vibratórios e acústicos. 
 
É assim que a ACOEM contribui para melhorar: 
- a qualidade de vida e a prevenção dos riscos em ambiente urbano ou industrial 
- a produtividade e a confiabilidade dos processos industriais 
- a concepção de produtos robustos, silenciosos e de alto desempenho 
- a proteção dos locais, dos veículos e das pessoas num meio hostil 
 
A ACOEM reúne as marcas 01dB, METRAVIB e ONEPROD, e está presente em 
todo o mundo ao lado de clientes atuando nos setores Ambiental, Industrial e 
de Defesa. 

Alguns dados: Volume de vendas de 42 M€ com 310 colaboradores na França, no Brasil e na Ásia. 

Encontre-nos em www.acoem.com.br 
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