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ORION: A primeira estação de monitoramento de vibração da 01dB
A 01dB, especialista da luta contra a poluição sonora e vibratória, apresenta o ORION. Esta solução
permite monitorar todas as vibrações induzidas pelo homem.
Monitorar as perturbações
vibratórias: uma necessidade

sonoras

e

Há alguns anos, o monitoramento de ruído e
vibração gera um interesse cada vez maior por
setores tão diferentes como canteiros de obras,
cidades, pedreiras, indústrias, etc.
As vibrações e o ruído gerados por estes
canteiros de obras podem impactar a saúde dos
trabalhadores, a tranquilidade dos vizinhos e até
mesmo a integridade física dos edifícios.
É portanto primordial implantar soluções de
monitoramento para prevenir estes riscos.
ORION: uma nova maneira de monitorar as vibrações
O ORION é uma estação de monitoramento de vibração robusta, potente e simples de usar. Propõe
funcionalidades únicas: sensor integrado, modem 3G, Wi-Fi, GPS, a prova d´aguá, montagem na
horizontal ou na vertical… Algumas Características únicas que permitem monitorar as vibrações de
forma diferente.
“A 01dB completa sua linha de produtos (DUO, FUSION, CUBE) com, pela primeira vez em sua história,
uma estação de monitoramento continuo de vibração ambiental: ORION Smart Vibration Monitoring
Terminal! O ORION foi projetado para ajudar os especialistas a reduzir os riscos de danos às estruturas,
limitar o desconforto para as pessoas e proteger os equipamentos sensíveis” explica Stéphane
Bloquet, Diretor da Business Unit 01dB.
Com ORION, Sempre fica de olho nas vibrações!

A 01dB é uma marca ACOEM e participa na luta contra a poluição sonora e vibratória, em conformidade com a
legislação ou em uma perspectiva de desenvolvimento sustentável.
A ACOEM propõe uma oferta global de monitoramento inteligente, diagnóstico e soluções nas atividades de
monitoramento, manutenção e engenharia.
Alguns dados: Volume de vendas de 62 M€, com 450 colaboradores na França, na Suécia, no Brasil, na Ásia e
nos Estados Unidos.
Encontre-nos em www.01db.com
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