Aplicações Típicas:
 Avaliação da exposição do trabalhador (Mãos

e braços e Corpo inteiro) e ergonômica
 Performance de máquinas, ferramentas e luvas

anti-vibração
 Avaliação ambiental e de edificações

Características Principais:
 Resultados: Arms, Amin, Amax, Aeq, Amp, Pico,

HVM200
MEDIDOR DE VIBRAÇÃO NO
CORPO HUMANO
O HVM200 é a segunda geração de medidores
de vibração do corpo humano da LARSON
DAVIS. O medidor mantém a mesma robustez
da primeira versão, aliada a um novo hardware
e opcionais para maior versatilidade e
performance.
Dentre as novidades destacam-se o opcional
para medição em banda de 1/3 de oitava, o
controle via Smartfone (IOS ou Android), cartão
de memória SD e bateria recarregável de lítio.
Funções em Destaque:
 Controle via Smartfone
 Medição em banda de 1/3 de oitava
 Bateria recarregável de Lítio
 Função delay (espera) p/ o início das medições
 Gráfico de Histórico no tempo com função de

edição
 Memória não volátil com cartão SD de 8G
 Atende a NHO-09, NHO-10, ISO 2631 e a

Compromisso

da Total

Satisfaençteão
do Cli

Aeq (1, 2, 4 e 8), CFmp, CF e VDV
 Ponderações: Mãos-braços - Wh, Corpo inteiro -

Wb, Wc, Wd, We, Wg, Wj, Wk, WB e Vibração
Geral - Ws, Fa, Fb ,Fc
 Memória: 8Gb c/ cartão SD removível, com

capacidade p/ 8.000 horas de medições e
múltiplas configurações
 Histórico no tempo com taxa de amostragem de

a partir de 1 seg.
 Interface: USB 2.0 e Wi-Fi
 Resultados em Deslocamento, Velocidade e

Aceleração em diversas unidades
 Bateria de Lítio recarregável com autonomia de

12 horas de medição ou 9 horas conectado ao
Wi-Fi
 Dimensões de 18 x 67 x 118 mm e 130 g de peso
 Características Ambientais: Variação menor que

±0,5dB para temperatura de operação entre
-100C à 500C e Umidade de 0% à 90%

Software G4 HVM:
 Configuração do medidor

App HVM 200 (Smartfone):
 Aciona o HVM200 e interrompe a medição

 Perfeita compatibilidade com planilhas eletrônicas

 Seleciona o Set-up e ajusta o ganho

 Sistema de busca de medição através de banco de
dados

 Acompanha a medição on-line através da rede Wi-Fi

 Tabela de acelerômetros com informações de
sensibilidade
 Tradução para o Português BR (Em breve).

Resultado Original

Edição do Histórico
no Tempo
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