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KISMÉRETŰ ERGONOMIKUS REZGÉSDOZIMÉTER
Közismert az emberi testre ható erős rezgések okozta egészségi károsodás rizikója. Különösön a kézi 
szerszámgépek intenzív rezgéseinek következtében lép fel az úgynevezett kéz-kar-rezgésszindróma 
(HAVS;  elsősorban  ér-  és  idegrendszer  károsodása,  tünetként  kifehéredő  ujjak).  A  Reynaud-féle 
szindrómának  is  elnevezett  jelenség  észrevétlen  maradása,  figyelmen  kívül  hagyása  súlyos 
megbetegedésekhez, végül akár az ujjak, végtagok amputálásához is vezethet.

Sokféle  mérési  módszert  alkalmaznak  a  kézi  szerszámgépek tervezése,  a  gyártás,  bányászat  és 
egyéb  ipari  tevékenységek  során.  Ezekhez  viszont  általában  az  érintett  szerszámba  kábeles 
rezgésérzékelők  beépítése  szükséges,  gyakran  közel  a  forgó-  vagy  alternáló  mozgást  végző 
alkatrészekhez, ami önmagában is egy veszélyforrás. Ennek megfelelően a méréseket többnyire csak 
rövid időn keresztül végzik, befolyásolva közben a munkavégzést is. A VibTrack doziméter feloldja 
ezeket a hátrányokat: folyamatosan, kábel nélkül rögzíthető a dolgozót terhelő rezgés, akár az egész 
műszakon át, egyértelműen és dokumentálhatóan, a munkavégzés minimális befolyásolása mellett.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

• Rezgések okozta egészségkárosodások megelőzése / csökkentése
• Szabályozási eszköz a munkahely-kialakításhoz  
• Biztonsági ellenőrzések EU directíva és ACGIH TLV szerint
• Kézi szerszámgépek állapotának felügyelete 
• Rezgéscsökkentő módszerek tesztelése

A VIBTRACK MŰSZER FŐBB TULAJDONSÁGAI

• Robbanásbiztos kivitel
• Fröccsenővíz- és ütésálló, zárt tokozású kivitel
• Kábel nélküli, folyamatos adatgyűjtés akár az egész műszakon át
• Megfelel az ISO 8041-2005 szabványnak
• Triaxiális mérés ISO 5349 szabványnak megfelelő szűrővel
• Másodpercenkénti adatgyűjtés munkaszünetek kiküszöbölésére
• Munkavégzés minimális befolyásolása mellett rögzíthető a dolgozó kezén
• Több doziméter kezelésére alkalmas rezgésterhelés-felügyeleti rendszer része
• Komplett rendszer bázisállomással és Blaze® szoftverrel (opcionális)

MŰSZAKI ADATOK

• Mérés: triaxiális gyorsulás (m/sec²) 
• Amplitúdó-tartomány: 0 ... 12,7 g aeff  (125 m/s²) 
• Frekvencia-tartomány: 4 Hz ... 2 kHz 
• Kéz-kar frekvenciaszűrő: ISO 8041:2005 szabványnak megfelelően 
• Mérések: napi rezgésterhelés A(8), A(8)exp., Ahv(sum), Ahwx, Ahwy, Ahwz, kitett pontok
• Adatgyűjtés: időjel rögzítés 1/sec 
• Felhasználói azonosítás: On-board (bázisállomás illetve PC által programozva) 
• Üzemmód-kijelzés: villogó LED-del (normál üzem, kis érték, túlterhelés, ...) 
• Akkumulátor töltési idő: 3 óra a bázisállomásban 
• Akkumulátor üzemidő: min. 8 óra (teljes feltöltés esetén) 
• Üzemi hőmérséklet-tartomány: -10 ... 50 °C 
• ATEX bizonylat: EEx ia I M1 (bányászat) 
• Robbanásbiztonság: EEx ia IIc T4 1G (folyamatban) 
• Súly: 23,5 gramm 
• Méret (Sz x M x H): fej: 46,5 x 24,0 x 10,8 mm, láb: 33,5 x 9,0 mm, teljes: 45 x 24 x kb. 37 mm
• Ütésállóság: 9810 m/s² 
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