
SV 106D 
Aparat de măsurare a 
vibrațiilor la corpul uman 
Aparatul de măsurare și analiză a vibrațiilor la corpul uman cu 
șase canale SV 106D îndeplinește cerințele standardului ISO 
8041-1:2017 și este alegerea ideală pentru efectuarea de 
măsurători în conformitate cu ISO 2631, ISO 5349 și 
Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European. Acest 
instrument revoluționar, de buzunar, permite măsurători 
simultane cu două accelerometre triaxiale (de exemplu, 
vibrațiile ambelor mâini sau transmiterea triaxială a vibrațiilor 
verticale prin scaunul unui vehicul).

health and safety



SV 106D 
Analizor de măsurare a 

vibrațiilor la corpul uman 

Șase canale 

Două intrări pentru 
conectarea senzorilor 

triaxiali 

SV 106D este echipat cu două intrări 

pe 3 axe pentru senzori IEPE sau 

MEMS. Acesta permite măsurători 

simultane cu două accelerometre 

triaxiale (de exemplu, vibrația 

ambelor mâini sau măsurători de 
vibraţii triaxiale de șezut combinat cu 
cele de la mână sau braț). 

Vibrația mână-braț 

Accelerometru 3-axial 
pentru mână-braț cu 

adaptoare 

În conformitate cu ISO 5349, vibrațiile 

mână-braț trebuie măsurate pe loc sau 

în punctul de contact cu unealta 

manuală. SV 106D utilizează senzori 

MEMS dedicați pentru a măsura 

vibrațiile pe mânerul sculei sau direct 

pe mână. 

Vibrații la întregul corp 

Măsurători pe un 
suport de scaun și pe 

spătarul scaunului 

Măsurarea vibrațiilor întregului corp 

este mai ușoară datorită 

accelerometrului SV 38V, care poate 

fi plasat direct pe perna scaunului, pe 

podea sau fixat pe spătarul scaunului. 

Sunt posibile și măsurătorile triaxiale 

ale transmisiei la scaun. 
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Măsurători de joasă 
frecvență 

Înregistrarea semnalului 
în domeniul de timp

Înregistrarea istoricului 
rezultatelor

Funcții cheie Software pentru PC 

SV 106D este potrivit pentru măsurători ale expunerii la 

vibrații în conformitate cu standardele ISO 5349 și ISO 

2631. Doza de vibrații A(8) este calculată în timp real, iar 

rezultatele de la ambii senzori sunt afișate simultan în 

unități sau puncte VDV și RMS. 

SV 106D măsoară frecvențe de vibrații de la 0,1 Hz, ceea 

ce îl face potrivit pentru măsurarea răului de mișcare în 

conformitate cu ISO 2631-1. Vibrațiile de frecvență joasă 

sunt măsurate pe o axă verticală cu ajutorul filtrului de 

ponderare Wf. 

Supervisor este un pachet software pentru specialiștii în 

sănătate și siguranță. Pachetul este compatibil cu toate 

aparatele Svantek destinate sănătatii și siguranței 
ocupaționale. 

Software-ul Supervisor suportă descărcarea datelor, 

configurarea aparatelor și oferă un set complet de 

instrumente pentru determinarea expunerii la vibrații 

mână-braț și întregul  corp. Măsurătorile sunt 

înregistrate în m/s2 și sunt comparabile direct cu limitele 

stabilite de Directiva Europeană 2002/44/CE. De 

asemenea, este posibilă conversia acestor unități în 

puncte, care sunt utilizate pe scară largă în sectorul 

sănătății și siguranței ocupaționale. Toate informațiile 

afișate în cadrul ferestrei panoului pot fi tipărite în raport. 

Accesorii opționale 

Analiza de frecvență, cum ar fi 1/3 de octave, oferă informații 

privind frecvențele dominante și armonicele, care pot fi de 
ajutor în identificarea unei măsuri eficiente de control a 

vibrațiilor. Aceasta poate fi activată în orice moment, prin 

comandarea unui cod de activare. 

Pentru a îndeplini cerințele ISO 2631-5, SV 106D oferă 

posibilitatea de a înregistra semnalul brut în domeniul timp 

în format WAV. Standardul menționat descrie calculul 

dozei din semnal în domeniul timp în cazul șocurilor 

multiple. Acesta poate fi activat în orice moment, prin 

comandarea unui cod de activare. 

Rezultatele RMS, Vârf-Vârf, VDV, MTVV sau rezultatele dozei, 

cum ar fi A(8) și Vector, cu toate filtrele de ponderare 

necesare pentru măsurătorile vibrațiilor umane sunt stocate 

pe un card microSD. 

Consum redus de 

energie 

SV 151
Accelerometru triaxial 
pentru măsurători de 

șezut 

SV 110
Calibrator pentru accelerometri 

mână-braț

Accelerometru SV 38V
Vibrații la nivelul întregului corp 

SA 146
Valiză de transport pentru 

SV 106D și accesorii

SV 111
Calibrator vibrații pentru 

accelerometre 

Analiza frecvenței în 
timp real 

SV 105F 
Accelerometru triaxial cu adaptor 
pentru masurători mână-braț cu 

detectarea forței 

SV 105
 Accelerometru triaxial cu 
adaptor pentru măsurători

mână-braț

Aparat de măsurare a 
vibrațiilor la corpul uman

SV150 accelerometru 
triaxial cu adaptor 
pentru fixarea pe 
uneltele electrice

Unul dintre cele mai mari avantaje ale utilizării SV 106D este eficiența 

energetică. Poate funcționa până la 16 ore cu un set de baterii AA 

reîncărcabile. 
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Specificații tehnice 

Standarde ISO 8041-1:2017; ISO 2631-1:1997; ISO 2631-2:2003; 
ISO 2631-5:2004; ISO 5349-1:2001; ISO 5349-2:2001 

Modul de măsurare RMS, VDV, MTVV, Max, Vârf, Vârf-Vârf, Vector, A(8), Doză, 
ELV, EAV 

Profiluri pe canal 2 

Filtre în profil (1) HP, KB, Wd, Wd, We, Wk, Wm, Wb, Wc, Wj, Wg, Wf (ISO 2631), Wh (ISO 5349) 

Filtre în profil (2) HP, Wp, Vel3 (pentru măsurarea PPV), Filtre de limitare a benzii conform ISO 8041:2017 

Detectoare RMS și RMQ Detectoare digitale RMS și RMQ cu detecție de vârf, rezoluție 0,1 dB 

Interval de măsurare Depinde de tranductor: 
0,01 m/s2 RMS ÷ 50 m/s2 vârf (cu SV 38V și filtru Wd) 
0,1 m/s2 RMS ÷ 2000 m/s2 vârf (cu SV 105 și filtru Wh) 

Gama de frecvențe 0,1 Hz ÷ 2 kHz (în funcție de traductor) 

Logger de date Date privind istoricul temporal, inclusiv rezultatele modului de măsurare și spectrele 

Înregistrare în domeniul timpului Înregistrare simultană a semnalului în domeniul timp pe 6 canale, cu frecvență de eșantionare de 6 
kHz (opțional) 

Analizor Analiză în timp real pe 6 canale 1/1 octavă cu frecvențe centrale de la 0,5 Hz la 2000 Hz 
(opțional) Analiză în timp real pe 6 canale 1/3 octavă cu frecvențe centrale de la 0,4 Hz la 2500 
Hz (opțional) 

Accelerometru (opțional) SV 38V  Accelerometru triaxial integrat pentru măsurători la nivelul întregului corp
SV 105  Accelerometru triaxial integrat , inclusiv curele de mână 
SV 105F Accelerometru triaxial integrat cu senzori de forță, inclusiv curele de mână portabile 
SV 150  Accelerometru triaxial integrat cu adaptor pentru atașarea directă la scule electrice 
SV 151  Accelerometru triaxial integrat pentru măsurători de transmisibilitate șezut

Intrări 2 x LEMO 5-pini: șase canale de tip Direct sau IEPE și 2 canale pentru traductoare de forță 

Gama dinamică 90 dB 

Gama de forțe 0,2 N ÷ 200 N (numai cu un SV 105F opțional) 

Rata de eșantionare 6 kHz 

Ecran Color tip OLED 2,4", 320 x 240 pixeli 

Interfețe USB-C, Intrare/Ieșire - Ieșire AC (1 V vârf) sau Digitală Intrare/Ieșire (trigger - impuls) 

Sursa de alimentare Patru baterii AA (alcaline) timp de funcționare > 12 h1 

Patru baterii AA reîncărcabile timp de funcționare > 16 h (4,8 V / 2,6 Ah)1 (nu sunt incluse)
Interfață USB min. 500 mA HUB 

Memorie Card MicroSD 32 GB (detașabil și actualizabil până la 128 GB) 

Condiții de mediu Temperatura de la -10 °C la 50 °C (14 °F la 122 °F) 
Umiditate până la 90 % RH, necondensată 

Dimensiuni 140 x 83 x 33 mm (fără accelerometru) 

Greutate Aprox. 390 de grame, inclusiv bateriile (fără accelerometru) 

1 timpul de funcționare tipic depinde de modul de funcționare a instrumentului și de tipul de baterie 

Politica companiei noastre este de a inova și de a dezvolta continuu produsele noastre. 

Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă. 

SVANTEK Sp. z o. o. o. 

Strzygłowska 81, 04-872 VARȘOVIA, POLONIA 

telefon (+48) 22 51 88 320 | www.svantek.com/contact 

Distribuitor:    
FEMARIS  SRL 
417498 Cihei, strada Corbului nr. 5, ROMANIA
Telefon +40 359 405 556     Mobil +40 745 770 400 
www.vibratii-acustica.ro | email: info@vibratii-acustica.ro
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