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1. Introdução 
Queremos agradecê-lo por haver escolhido o PCE-VM 31 da PCE Ibérica S.L.. Entende-se por 

vibrações humanas, as vibrações que atuam sobre o corpo humano. A medição destas 

vibrações serve principalmente para prevenir riscos para a saúde, mas também pode ser 

utilizada para avaliar a sensação de conforto, como por exemplo, em veículos. 

Distinguem-se em 2 categorias básicas: 

• Vibração de braços e mãos, que se inicia no corpo através da mão. Isto pode dar lugar, por 

exemplo, a problemas de circulação, lesões nos ossos ou articulações e doenças 

musculares. 

• Vibração do corpo inteiro, que atuam sobre os glúteos e nas costas da pessoa sentada, os 
pés de pessoas em pé, assim como a cabeça e as costas das pessoas deitadas. Isto pode 
produzir dores nas costas e lesões na coluna vertebral. 

 
 

2. Informações sobre segurança 

 Antes de ligar pela primeira vez o dispositivo, por favor, leia as instruções com 

muita atenção. Não nos responsabilizamos pelos danos causados devido à 

inobservância das instruções especificadas neste manual. 

 Se não for usar o dispositivo durante um longo período de tempo, remova as 

baterias. 

 Este dispositivo de medição somente pode ser usado da forma descrita neste 

manual de instruções. Se o dispositivo de medição for usado de outra forma, 

podem produzir-se situações perigosas. 

 Não expor o instrumento às temperaturas extremas, a radiação solar direta, 

umidade do ar extrema ou umidades. 

 Não utilize nunca o dispositivo de medição com as mãos molhadas. 

 Não está permitido efetuar modificações técnicas no dispositivo. 

 O instrumento deve ser limpo com um pano umedecido. Não use produtos de 

limpeza abrasivos ou solventes. 

 O dispositivo somente pode ser utilizado com acessórios oferecidos pela PCE 

Ibérica S.L. ou substituições equivalentes. 

 Antes de cada uso deste instrumento de medição, por favor, verifique se existe 

qualquer dano visível na parte de externa do aparelho. Caso encontre alguma 

deterioração ou danificação visível, não use o dispositivo. 

 O dispositivo de medição não pode se usado em atmosferas explosivas. 

 Se não levar em conta as indicações de segurança, pode danificar o instrumento e 

causar lesões ao usuário. 

Por favor, leia este manual de instruções integramente e com muita atenção antes de ligar pela 

primeira vez o dispositivo. O dispositivo deve ser usado somente pelo pessoal qualificado. 

 

Este manual de instruções foi publicado pela PCE Ibérica sem nenhum tipo de garantia. 
Em nossos termos e condições, indicamos de detalhadamente nossas condições gerais de 
garantia. Para qualquer pergunta, por favor, entre me contacto com a PCE Ibérica S.L. . 
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3. Especificações 

Entradas 

4 entradas de baixa potência EPE, > 0,7 mA / 17 V, 
Sensibilidade do sensor 0,8 até 120 mV/ms-2  
Suporte TEDS para base 25 segundo IEEE 1451.4 

Faixa de medição Sensor com 1 mV/ms-2 Sensor com 10 mV/ms-2 

Aceleração 1100 m/s² 110 m/s² 

Velocidade 100 - 10 000 mm/s (1 kHz /1 

Hz) 

10 - 1000 mm/s (1 kHz /1 

Hz) Trajetória (valor máximo) 250 - 15 000 μm (5 Hz / 250 Hz) 25 - 1500 μm (5 Hz / 250 Hz) 

Resolução da tela Sensor com 1 / 10 mV/ms-2 Sensor com 100 mV/ms-2 

Aceleração 0,01 m/s² 0,001 m/s² 

Velocidade 0,1 mm/s 0,001 mm/s 

Trajetória 1 μm 0,1 μm 

Faixa de linearidade > 75 dB (para < ± 6 % erro) 

Ruído < 0,003 m/s² 

Memória de dados Flash; 10 000 registros de dados valores medição; 1000 FFTs 

Display OLED, a cores, 128 x 160 pontos 

Interface USB USB 2.0, velocidade máxima, modo CDC, através do cabo 

VM2x-USB Baterias 3 pilhas tipo AAA; alcalinas (LR03) ou baterias NiMH (HR03) 

Duração 10 - 14 horas, dependendo da capacidade das baterias 

Temperatura de 

funcionamento 

- 20 – 60 °C  

Dimensões 125 mm x 65 mm x 27 mm (sem conectores) 

Peso 140 g (com baterias, sem sensor) 
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4. Descrição do sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conexão para USB e 
sensor canal A 

Estado da bateria 

Especificação do 
método de medição 
canal A 

Para mudar a 

RMS/PEAK/VDVR 

ON/OFF, ENTER 

Tempo da duração 
da medição  

Valor de vibração 
dos canais X/Y/Z 

 

Valores combinados 
de X/Y/Z 

 
 Funções das teclas 
 

Menu, Cancelar 

Data e hora 

Conexão para o canal 
de sensor X/Y/Z 

Reset 

Guardar 

RESET 
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5. Fundamentos da medição da vibração do corpo humano 

Introdução 
Entende-se por vibrações humanas, as vibrações que atuam sobre o corpo humano. A medição 
destas vibrações serve principalmente para prevenir riscos para a saúde, mas também pode 
ser feita para avaliar a sensação de conforto, como por exemplo, em veículos. 

Distinguem-se em 2 categorias básicas: 

• Vibração de braços e mãos, que se inicia no corpo através da mão. Isto pode causar, por 

exemplo, problemas de circulação, lesões nos ossos ou articulações e doenças 

musculares. 

• Vibração do corpo inteiro, que atuam sobre os glúteos e sobre as costas da pessoa 

sentada, os pés das pessoas de pé, assim como a cabeça e costas das pessoas deitadas. 
Isto pode produzir dor nas costas e lesões na coluna vertebral. 

 
Ambos os tipos de medição de vibração humana estão descritos em padrões internacionais: 
 

ISO 5349 Métodos de medição para vibrações de mãos e braços; 
ISO 2631 Métodos de medição para vibrações do corpo inteiro (também ASA/ANSI S3.18) 
ISO 8041 Instrumentos de medida para vibrações humanas 

ISO 8662 
Medição mecânica de vibrações em máquinas de manivelas acionadas por 
motor 

ISO 6954 Vibrações de barcos 
ISO 10056 Vibrações nos veículos ferroviários 

ISO 10326 
Os procedimentos de laboratório para avaliar as vibrações do assento do 
veículo 

ISO 28927 
Máquinas de acionamento com motor - método de medição para determinar a 
emissão de vibrações 

 
No VDI 2057 encontrarão práticas indicações para medir as vibrações das mãos-braços e do 
corpo inteiro. 

 
Ganha especial importância a temática através da entrada em vigor da diretiva de EU 
2002/44/EG. São especificados os requisitos mínimos da lei de segurança no trabalho. 

Diretiva EU 2002/44/EG 

Veja abaixo um breve resumo da diretiva EU 2002/44/EG do parlamento europeu e do 
conselho de 25 de Junho 2002. A diretiva contém os requisitos mínimos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores devido à exposição de vibrações. O fabricante de máquinas e 
instrumentos, assim como, o empregador que os utiliza, estão obrigados a realizar uma análise 
de riscos em relação à exposição de vibrações do usuário. A análise de riscos pode ser feita 
em base às especificações do fabricante sobre a medida da vibração observando métodos de 
trabalho específico ou mediante medições, por exemplo, com o medidor de vibrações do corpo 
humano. A diretiva especifica os seguintes valores limite: 

 

Tabela 1 Mãos-braços, RMS Corpo inteiro, RMS Corpo inteiro, RMS 

Valor de atuação 2,5 m/s² 0,5 m/s² 9,1 m/s1,75 

Límite de exposição 5 m/s² 1,15 m/s² 21 m/s1,75 
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Se for excedido o valor de atuação, devem-se tomar as medidas técnicas e organizativas para 
reduzir as vibrações, especialmente as seguintes: 

• Método de trabalho alternativo que reduza as vibrações. 

• Seleção de equipes de trabalho adequadas para reduzir a carga. 

• Oferecer dispositivos de proteção, por exemplo, assentos anti-vibratórios ou alças de 
agarrar. 

• Programas de manutenção para as equipes de trabalho. 

• Desenho e estrutura dos lugares de trabalho. 

• Formação dos trabalhadores do uso correto dos equipamentos de trabalho. 

• Limitação da duração de atividades que apresentam vibrações. 

• Horários de trabalho com períodos de descanso. 

• Dispor de vestuário para os trabalhadores para proteger-se do frio e da umidade. 
 
O limite de exposição não deve ser excedido sob nenhuma condição. No caso de ser excedido 
deverão tomar medidas imediatamente para diminuir a vibração. 
O nível de vibração pode ser calculado sobre a base de amostra aleatória. 
Os valores limite mencionados anteriormente correspondem ao valor de exposição diário 
normalizado A(8), que se refere a um dia de trabalho de 8 horas. Este denominador serve 
para comparar facilmente os efeitos das vibrações. Para determinar A(8) não é necessária 
nenhuma medição de 8 horas. Somente se realiza unicamente uma medição de curto prazo 
durante a sequência de trabalho representativo e os resultados se normalizam em 8 horas. O 
valor de exposição diário se calcula da seguinte forma: 
 

  Equação 1 

A(8) O valor de exposição diário 

aw O valor médio da energia equivalente da aceleração ponderada de frequência 
durante o período de exposição, isto é, na vibração mão-braço, o vetor soma com o 
que o filtro Wh do valor ponderado de frequência efetivo na direção X/ Y / X 
(Equação 2). 

 
aw √awx2 +awy2 +awz2 Equação 2 
- Para vibrações de corpo inteiro dos três valores efetivos maiores awx, awy e awz 

as seguintes ponderações de frequência: 
- X e Y com filtro de ponderação Wd e com fator de ponderação 1,4 
- Z com filtro de ponderação Wk e com fator de ponderação 1,0 
 

Te A duração do nível de vibração por dia de trabalho  

T0 O período de referência de 8 horas 

O valor de exposição diário pode compor-se de múltiplas seções de carga com diferentes 

amplitudes de vibração. Isto ocorre se, por exemplo, for produzida uma longa interrupção na 

equipe de trabalho ou suas condições de uso mudam. Uma seção de carga é caracterizada por 

um nível aproximado de vibração constante com uma a proporção de interrupções por baixo 

dos 10 %. O valor resultante de exposição de diferentes seções de carga se calcula de acordo 

ao diário. 
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 Equação 3 

Onde é: 

A(8) Valor de exposição diário 

awi Os valores médios equivalentes de energia ou o vetor soma (aw) do filtro Wh da 

aceleração ponderada de frequência durante a atividade i-ésima 
n Número de atividades  
Tei Duração de atividade i-ésima 

T0 Período de referência de 8 horas 

 

Vibração do corpo inteiro: 

Para as direções X/Y/Z determinam-se 3 valores diferentes de exposição diários. O maior dos 3 
valores se utiliza para detectar os riscos, isto é , em comparação com os valores limite da 
tabela 1 mit. 

 

Equação 4 
 

Equação 5 
 

Equação 6 

 
Onde é:  
 

Ax/y/z(8) o valor de exposição diário das 3 direções X/Y/Z 

 

Awx/y/z Valor médio da energia equivalente (aw) da aceleração das três direções X / Y / Z 

durante a etapa de carga i-ésima, onde se realizam as seguintes avaliações: 

- X e Y com filtro de ponderação Wd e com fator de ponderação 1,4 

-  Z com filtro de ponderação Wk com fator de ponderação 1,0  
n Quantidade de etapas de carga 

Tei Duração da i-ésima etapa de carga  

T0 Período de referência de 8 horas 

 

Os cálculos indicados do valor de exposição diários são baseados no valor efetivo (RMS). Por 

outra parte, especialmente nos países anglo-saxões, foi estabelecido o cálculo baseado em 

valores de doses de vibrações (VDV) para a vibração do corpo inteiro. Portanto, se trata da 

quarta raiz da soma da quarta potência com a unidade de medida m/s
1,75

. A tabela 1 contém 

também o valor limite VDV. 
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O cálculo do valor de exposição diário VDV(8) se realiza segundo: 

  Equação 7 

 

Onde é: 

VDV(8) Valor de exposição diário 
VDV Valor de doses de vibrações de frequência ponderada durante a exposição  
Texp Duração da exposição 
Tmeas Duração medição 

 
O valor de exposição diário baseado em valores VDV pode compor-se novamente de diversas 
etapas de carga com diferentes valores de doses de vibração. Para as direções X/Y/Z 
determinam-se 3 valores separados de exposição diários. O maior dos 3 valores se aproxima à 
avaliação de riscos, os mesmos podem ser comparados com os valores limite segundo a 
tabela. 

 

 

Equação 8 

 

Equação 9 

 

Equação 10 

 

Onde é: 
 

VDVX/Y/Z(8) O valor de exposição diária e as 3 direções X/Y/Z 

VDVx/y/zi O valor da doses de vibrações ponderada em frequência das 3 direções X/Y/Z 

durante a i-ésima etapa de carga. 

Texp Tempo de exposição da i-ésima etapa de carga  

Tmeas  Duração da medição durante a i-ésima etapa de carga 

 
O VM31 mede a vibração mão-braço e corpo inteiro, esta última está baseada tanto no valor 
efetivo (RMS) como valores de doses de vibrações (VDV). Para calcular o valor de exposição 
diário está disponível um arquivo de macros de Excel. 
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6. Medição da vibração do corpo humano com o VM31 

 
6.1. Baterias 

A fonte de alimentação do VM31 são 3 pilhas normais alcalinas tipo AAA (LR03). Também 
pode utilizar baterias de NiMH (HR03). A tensão baixa de alimentação mínima do VM31 
permite o ótimo aproveitamento das pilhas. Após trocar as baterias deve introduzir novamente 
a data e hora. As outras configurações, como os valores de medição, permanecem sem que 
estejam inseridas as baterias. Para inserir as baterias, remova os 2 parafusos da tampa 
localizados na parte traseira do dispositivo e abra o compartimento das pilhas (foto). Por favor, 
certifique-se de colocar as baterias com a polaridade correta. 

 
Importante: 

• Utilize sempre as 3 pilhas/baterias do mesmo tipo e data de fabricação. 

• Remova as baterias usadas do dispositivo e quando não for usar o dispositivo num longo 
período de tempo. Caso contrário, o ácido das baterias vaza e pode causar graves 
danificações no instrumento. 

 

 

 
Por favor, utilize seu sistema de coleta ou reciclagem local para a eliminação das 
baterias. 
As baterias não podem ser depositadas junto aos resíduos domésticos. 

 
 

O VM31 tem na esquina esquerda da tela um indicador da bateria. O símbolo completo verde 
de bateria indica a que a tensão da bateria está completa. Se o símbolo fica vermelho, significa 
que a bateria deve ser substituída. Veja a seção 11.4. 
Se o VM31 está conectado via USB, é alimentado através da corrente do USB do PC, assim 
são reservadas as baterias. Neste caso, no lugar do indicador da bateria, aparece o símbolo 
“Extern”. 
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6.2. Ligar o dispositivo e conectar o sensor 

Ligue o dispositivo pressionando a tecla ON/OFF. Se, todavia não está conectado um sensor, 
introduza o cabo do sensor na entrada correta. O VM31 está equipado com uma função TEDS 
segundo IEEE 1451.4. Detecta-se automaticamente o sensor conectado e lê a sensibilidade do 
sensor. Necessitará confirmar com a tecla OK, abaixo do “TEDS”, a sensibilidade mostrada 
para X/Y/Z: 

 

Os requisitos são sensores com função TEDS e base padrão Nr. 25. 
 
Se um sensor conectado não é compatível com TEDS, o dispositivo sob o título “Sensor” para 
introduzir manualmente as sensibilidades X/Y/Z (veja na seção 11.1). 

 
Enquanto um sensor estiver conectado, a sensibilidade permanece gravada. É o caso de 
remover as baterias, também ocorre o mesmo. A detecção do sensor TEDS sucede somente 
se o dispositivo for mostrado antes de conectar o sensor “SENSOR!”. 
Um sensor que falta ou defeituoso (cabo rompido, curto-circuito, etc.) pode-se detectar na tela 
“SENSOR!” em lugar do valor de medição do canal correspondente. Isto é feito mediante um 
sensor adjacente de intensidade de corrente: 
 
< 0,7 V:  Curto-circuito 
0,7 – 14 V: Correto 
>14 V:  Inativo, por exemplo, por rompimento do cabo 
 
Após ligar o aparelho e de trocar o sensor o dispositivo necessita um minuto aproximadamente 
como tempo de resposta. 

O VM31 é adequado para conectar todos os sensores de aceleração piezoeléctricos IEPE, que 
podem funcionar com uma corrente constante de 1 mA. As três fontes de corrente constante do 
dispositivo contém uma tensão de polarização de 18 V. 

 
6.3. Medição de vibrações mão-braço com o VM31 

O seguinte texto das instruções básicas para medir e avaliar as vibrações de mão-braço, 
baseando-se na norma ISO 5349 e a diretriz VDI 2057, folha 2. A versão detalhada pode ser 
encontrada nos documentos originais. 
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6.3.1. Ponto de medição para vibrações mão-braço 

Selecione um ponto de medição tão perto como seja possível do ponto de agarre da mão, sem 
obstaculizar o procedimento normal de trabalho. A medição deve ser realizada aplicando a 
força que corresponde às típicas condições de funcionamento. Uma vez que os cabos dos 
instrumentos de trabalho na maioria não tenham superfícies planas para fixar ou parafusar os 
sensores, oferece-se o acoplador Metra para superfícies curvas. 

 

 

 
 
  

Adaptador de banda 140 

 

Adaptador de mão 142 

 
É importante acoplar firmemente o sensor. Não pode mover-se, já que pode distorcer a 
medição das vibrações. O seguinte desenho mostra a direção das coordenadas que devem ser 
levadas em conta para a montagem do sensor. No caso de o cabo ser cilíndrico, deixe o eixo Y 
paralelo ao cabo. O eixo Z está aproximadamente na extensão do primeiro osso metacarpiano. 
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6.3.2. Ajustes no VM31 

Para a documentação da medição das vibrações mão-braço, é recomendável especificar os 
valores tanto o valor efetivo do intervalo para os três eixos como a soma do vetor aW. O VM31 
registra cada 4 valores simultaneamente. Além disso, mostra o MTVV (valor máximo de 
vibração transitória). Trata-se do valor efetivo maior encontrado desde o principio da medição 
com um tempo médio de 1 s, que é uma medida para deter o impacto da vibração. 
Como ponderação de frequência utiliza-se o filtro. A figura 11 mostra a resposta de frequência 
de VM31 e a faixa de tolerância segundo a ISO 5349. 
 

 

 

 
 

Medição mão-braço 

 

 

 

 

 

 

 
Filtro de ponderação Wh mão-braço 

 

Acesse o menu principal com a tecla F3, selecione o modo de medição o “Modo medição”/ 
”Vibração humana“ / “Mão-braço ISO 5349“ / ”Saúde“. Em seguida, regresse à indicação do 
valor medido (ver acima: medição mão-braço). Com a tecla F1 pode revisar a configuração. Se 
as condições de medição são estáveis, isto é, se o sensor e as mãos encontram-se no objeto 
de medição, que realiza a atividade a ser analisada, a medição da vibração mão-braço já pode 
começar. Para isso, pressione a tecla ► (Reset). Será produzido o seguinte efeito: 

• O valor efetivo do intervalo X/Y/Z, a soma do vetor aW e o MTVV será reposta a zero. 

• O temporizador da medição se reiniciará. 

 

É necessário, antes de cada medição, o restabelecimento para estabelecer as condições de 
partida definidas. O valor efetivo do intervalo X/Y/Z e a soma do vetor aW são determinados 
mediante a duração da medição. Este fato tem como consequência que os valores de 
indicação oscilam menos quanto mais longa seja a medição. Cada impacto influi no resultado 
da medição aumentando a duração crescente da medição. Unicamente são relevantes para a 
avaliação da saúde, os últimos valores medidos. Recomenda-se um tempo mínimo de medição 
de 30s para as vibrações de mão-braço. Por segurança, mantenha a duração da medição 
enquanto o ponto de tempo estiver vermelho. 

Após transcorrer um tempo de medição suficiente, grave o resultado da medição premindo a 
tecla▼. O método de trabalho deve continuar ou atrasar-se imediatamente no momento da 
gravação, caso contrário os valores indicados diminuirão lentamente. Como entrada agora será 
requerido um texto de comentário de 2 linhas de 10 caracteres, com os quais se identificarão 
os valores medidos.  
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Selecione com as teclas ◄▲▼► as letras maiúsculas e as cifras ou mude a posição de 
entrada, com F1 mude de linha. Antes de introduzir o comentário, poderá finalizar a medição, 
uma vez que o valor de medição já tenha sido gravado premindo a tecla de memória. 

Se forem medidas várias seções de carga, serão realizadas múltiplas medições (veja o capítulo 
5.2). 

No caso de apresentar-se uma sobrecarga enquanto realiza uma medição, aparecerá a 
mensagem de “OVERLOAD” em vez do valor de medição para o canal correspondente. Se a 
mensagem de sobrecarga aparece durante um curto período de tempo, a medição não é 
válida, porque faltam os valores de medição para determinar a média. Um acontecimento de 
sobrecarga durante o tempo médio é sinalizado mediante a mensagem “OVL!” abaixo dos 
dados. Ao premir a tecla ► (Reset) cancela a mensagem. 

Para calcular o valor de exposição diários A(8) e para documentar o resultado de medição se 
utiliza o arquivo de Excel macro vm31.xlsm. 

Numa medição da vibração mão-braço não é mostrado o quarto canal de medição do VM31. 
 

6.4. Medições do corpo inteiro com o VM31 

As seguintes instruções oferecem a informação básica das medições e avaliação das vibrações 
do corpo inteiro, baseadas na norma ISO 2631 e nas diretrizes VDI e VDI 2057, folha 1. A 
versão detalhada está disponível nos documentos originais. 
O método descrito é válido para todos os tipos de vibrações aplicadas ao corpo humano. Uma 
análise à parte requer fortes vibrações e choques individuais como, por exemplo, as 
ocasionadas por impactos de veículos. As vibrações que afetam as mãos foram tratadas em 
seções anteriores. 
 

6.4.1. Pontos de medição para vibrações de corpo inteiro 

Para medir vibrações do corpo inteiro são utilizados, sobretudo, sensores de vibração de 
assentos. Estes sensores são normalmente detectores de vibração triaxiais piezoeléctricos, 
que são incorporados numa almofada de material flexível. São adaptados perfeitamente entre a 
união do sujeito e a fonte de vibração. 

Para encontrar a localização de medição se questiona o seguinte: 

 O assento em posição sentada 

 O encosto em posição sentada 

 Abaixo dos pés em posição sentada 

 Abaixo dos pés em posição de pé 

 Abaixo da pélvis em posição deitada 

 Abaixo da cabeça em posição deitada 

 
A seguinte ilustração mostra a disposição das de coordenadas segundo a ISO 2631. É 
evidente que o eixo Z sempre estará alinhado ao longo da coluna vertebral. O sensor de 
vibrações está alinhado consequentemente. Uma exceção é o alinhamento do sensor para 
medições do encosto (veja as indicações da tabela 2). 
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Tabela 2 Avaliação da saúde do corpo inteiro 

Posição Lugar de medição 
Direção 

vibração 

Ponderação 

frequência 
Fator de peso 

Sentado 
Superfície do 

assento 
X/Y/Z Wd; Wk 1,4; 1 

Conforto de movimento de corpo inteiro 

Sentado 
Superfície do 
assento 

X/Y/Z 
Wd;Wk 1; 1 

 Apoio de pés X/Y/Z WK 0,25; 0,4 

 Encosto  X*/Y/Z* Wc; Wd; Wd 0,8; 0,5; 0,4 

De pé Apoio de pés X/Y/Z Wd; Wk 1 ; 1 

Deitado Sob a pélvis 
X (vertical) 

Y / Z 
(horizontal) 

Wk 
Wd 

1 

1 

 

Em ferrovias: 

De pé 
Sentado 
Deitado 

Apoio de pés 
assento/encosto/

pés 
 

Superfície de 
apoio, Pélvis / 

cabeça 

X/Y/Z Wb 1 

Em edifícios 

Indeterminado Em edifícios X/Y/Z Wm 1 

 
Tabela 2: Ponderação de filtros e fatores para a vibração de corpo inteiro 
 

 Para as medições no encosto o eixo Z está, igual que em todas as posições, na direção da 
coluna vertebral. O sensor de vibrações da almofada do assento está colocado entre a 
pessoa e o encosto, mas seu eixo Z é perpendicular ao encosto e, por conseguinte também 
à coluna vertebral. Portanto, o VM31 troca os eixos X e Z. Será indicada a correspondente 
indicação.  
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6.4.2. Ajustes no VM31 

Medição do corpo inteiro com valores efetivos 
Para a documentação das medições de vibração de corpo inteiro, recomenda-se especificar 
tanto os valores efetivos do intervalo dos três eixos, assim como a soma vetorial aW. O VM31 
detecta os quatro valores simultaneamente, além disso, mostra o MTVV (Valor máximo de 
vibração transitória). Portanto, trata-se do valor efetivo maior encontrado com 1 segundo de 
tempo médio desde o início da medição, que é uma medida para a sustentabilidade de choque 
da vibração. A seguinte descrição mostra a medição da valoração da saúde sobre a superfície 
do assento com a ponderação de filtro Wd para X/Y e Wk para Z, assim como os fatores de 
ponderação 1,4 para X/Y e 1,0 para Z. Nas figuras 15 e 16 pode ver as respostas de frequência 
dos filtros Wd e Wk em VM31 e a faixa de tolerância segundo a ISO 8041. 

 
 

Medição do corpo inteiro 

 
 

 
 
 

 
 

Filtro de ponderação do corpo inteiro Wd 
 

 
Filtro de ponderação de corpo inteiro Wk 

 
O VM31 além de medições de avaliação de saúde permite inclusive a avalição de comodidade 
em diferentes posições e com diferentes classificações (ver tabela 2). O perecimento e idêntico, 
os filtros de ponderação correspondentes são atribuídos mediante o menu “valoração da 
comodidade” selecionando a posição e o lugar de medição. As imagens de 17 até 19 mostram 
respostas de frequência dos filtros de ponderação disponíveis adicionais para a valoração da 
comodidade / conforto. 
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Filtro de ponderação Wb para a vibração do corpo inteiro em ferrovias 

 

 
Filtro de ponderação Wm para a vibração de corpo inteiro no acostamento 

 

 

Filtro de ponderação Wm para a vibração de corpo inteiro nos edifícios 
 
 



 

 
©  PCE Instruments 

16 
 

Para medir a vibração de corpo inteiro com avaliação da saúde acesse o menu principal com 
F3 e selecione "Modo de medição" / "Vibração humana" / "Corpo inteiro ISO 2631" / "Saúde". 
Em seguida, regresse à tela de medição (imagem: medição de corpo inteiro). Com F1 poderá 
comprovar a configuração. 
 
Se for necessário, desligue a indicação do valor medidor premindo ◄ mudando assim de VDV 
ao valor efetivo do intervalo. 
 
Se as condições de medição são estáveis, isto é, que o sensor e a pessoa a ser avaliada estão 
no lugar adequado para serem examinados sob as condições de vibração, já pode começar a 
medição de vibração do corpo inteiro. Para isso, é preciso premir ► (Reset) e então ocorrerá o 
seguinte: 
 

• O intervalo de valores RMS de X/Y/Z e a soma vetorial aW serão repostos a zero. 

• O temporizador de medição de tempo será reiniciado. 
 

Para estabelecer condições de partida é necessário restabelecer ao ponto inicial o dispositivo 
antes de cada medição. 
O valor efetivo do intervalo X/Y/Z e o valor total da vibração aW são determinados mediante a 
duração da medição. Como consequência, os valores de indicados flutuam menos, quanto 
maior for a duração da medição. Os choques individuais influem menos no resultado da 
medição quanto maior seja a duração da medição. É recomendável que a duração mínima da 
medição seja de 2 minutos para as vibrações de corpo inteiro. Portanto, a indicação da duração 
do tempo de medição permanece vermelha até esse ponto do tempo. 
 

 
Filtro de ponderação Wj para vibrações do corpo inteiro na cabeça (acostado) 

 
 
Os valores efetivos do intervalo X/Y/Z indicados, o valor total da vibração aW e o valor efetivo 
máximo MTVV contém os fatores de ponderação (k). Após um tempo de medição suficiente, 
grave o resultado da medição premindo ▼. O processo de medição deve continuar durante o 
registro, caso contrario os valores de indicação cairão lentamente. Deverá escrever um texto de 
comentário de 2 linhas de 10 caracteres, com o qual os valores medidos poderão ser 
identificados posteriormente. Com as teclas ◄▲▼► selecione entre as letras maiúsculas e 
dígitos ou mude a posição de entrada, com F1 poderá mudar a linha. 
Se forem medir várias seções de carga, serão realizadas múltiplas medições (veja capítulo 
5.2). 
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Se apresentar uma sobrecarga enquanto realiza uma medição, aparecerá a mensagem de 
“OVERLOAD” em vez do valor de medição para o canal correspondente. Se a mensagem de 
sobrecarga aparece durante um curto período de tempo, a medição não é válida, porque faltam 
os valores de medição para determinar a média. Um acontecimento de sobrecarga durante o 
tempo médio será sinalizado mediante a mensagem “OVL!” abaixo dos dados. Pressionando a 
tecla ► (Reset) cancela a mensagem. 
Para calcular o valor de exposição diários A(8) e para documentar o resultado de medição se 
utiliza o arquivo Excel macro vm31.xlsm. 
 
Na medição da vibração mão-braço não é mostrado o quarto canal de medição do VM31. 
 
Medição do corpo inteiro com valores de doses de vibração (VDV) 

Com o VM31, pode fazer tanto medições de corpo inteiro, como medições com valor de doses 
de vibração. Trata-se de um valor efetivo da quarta potência das acelerações de frequência 
ponderada. 
 

 Equação 11 

O VDV reage de forma mais sensível aos choques individuais que a raiz quadrada média. Sua 
unidade de medida é m / s1,75. É utilizada principalmente em países de língua inglesa. 
Pressionando ◄ muda o VM31 do valor efetivo do intervalo vm31 a medição VDV (seguinte 
imagem). São utilizados os mesmos filtros de ponderação e fatores que na medição da raiz 
quadrada do valor efetivo. Com F1 poderá comprovar a configuração. O dispositivo mostra os 
valores VDV das três direções X/Y/Z, além de proporcionar o maior dos 3 valores de direção 
(máx. VDV) e o maior valor desde o início da medição (máx. abs). O valor de doses de 
vibrações mostrado inclui os fatores de ponderação (k). 
O VDV reage de forma mais sensível aos impactos individuais que a raiz quadrada média. Sua 
unidade de medida é m / s1,75. É utilizada principalmente em países de língua inglesa. 
Pressionando ◄ muda o VM31 do valor efetivo do intervalo vm31 a medição VDV (seguinte 
imagem). São utilizados os mesmos filtros de ponderação e fatores que na medição da raiz 
quadrada do valor efetivo. Com F1 pode comprovar a configuração. O dispositivo mostra os 
valores VDV das três direções X/Y/Z, além de proporcionar o maior dos 3 valores de direção 
(máx. VDV) e o maior valor desde o início da medição (máx. abs). O valor de doses de 
vibrações mostrado inclui os fatores de ponderação (k). 
As medições VDV devem iniciar também premindo o botão ► (Reset). O armazenamento dos 
valores medidos depois do tempo mínimo de medição é feito premindo ▼. O arquivo de macros 
de excel vm31.xlsm permite também o cálculo do valor de exposição diária baseada em 
medições VDV. 

 
Medição VDV 
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Fator de transmissão de assento SEAT 

Ao medir simultaneamente a aceleração da vibração, pode-se avaliar o comportamento de 
amortecimento no assento de máquinas de trabalho ou veículos, assim como, no ponto de 
fixação do assento. O parâmetro SEAT (Assento Efetivo Amplitude Transmissibilidade) é o 
cociente da aceleração no assento e a aceleração no ponto de fixação do assento. Somente 
serão levados em conta os valores na direção-Z, isto é, a perpendicular à superfície do 
assento. O quarto canal de medição do VM31 pode ser utilizado junto com um acelerómetro de 
eixo único para as medições de SEAT. O acelerômetro TEDS KS78.100 é muito adequado e irá 
conectado com o cabo VM31-A a vela de ignição esquerda (ver fig. 1) 
O quarto canal de medição será denominado VM31 com "A". A sensibilidade adequa-se 
automaticamente sempre, quando se trata de um sensor TED, caso contrário terá que ser 
inserido manualmente (ver seção 6.2) 
O canal A não tem nenhuma ponderação de frequência. No linear (-3 dB) a faixa de frequência 
é de 0,8 a 250Hz. A indicação dos valores efetivos ou VDV do canal A, está por baixo dos 
valores dos canais X/Y/Z (figura seguinte) Para a comparação dos valores de medição dos 
canais X/Y/Z, a aceleração não ponderada deve ser medida. Para isso, acesse o menu 
principal premindo F3, selecione "Modo de medição" / "Vibração humana" / "ISO corpo 
completo 2631" / Sem classificação. 

 

 
Medição SEAT com o canal A 

 

7. Medição de vibrações gerais 

Além das faixas de medição para a vibração humana, o VM31 mede as seguintes magnitudes 
de vibração: 
• Aceleração da vibração de 0,1 até 2000 Hz e 1 até 1000 Hz. 
• Velocidade da vibração Velocidade de vibração com 1 até 100 Hz, 2 até 1000 Hz e 10 até 

1000 Hz, 
• Trajetória de vibração de 5 até 200 Hz. 
 
Para selecionar, pressione F3, abra o menu "Modo de medição" e selecione o modo desejado 
com os botões ▲▼ e OK. Na indicação do valor medido, pode premir ◄ entre o valor efetivo e 
a indicação do valor máximo. A diferença da medição da vibração humana se trata do valor 
efetivo, cuja média é determinada unicamente sobre a duração de um período de medição. Por 
sua vez, o valor maior se determina novamente para cada período de medição. Um período de 
medição é o tempo entre dois valores de indicação, que dependendo da frequência limite é de 
entre 1-4 segundos. Serão exibidos os três valores efetivos ou valores mais altos das direções 
X/Y/Z. Se conectar um sensor no canal A, o dispositivo mostrará os valores medidos. O canal A 
sempre mede a aceleração e a faixa de frequência depende valor de medição mostrado em 
X/Y/Z. 
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Tabela 3: Faixa de frequência do canal A 
 

Magnitude X/Y/Z Faixa de frequência X/Y/Z Faixa de frequência A 

Aceleração de vibração 0,1 até 2000 Hz 0,1 até 2000 Hz 

Aceleração de vibração 1 até 1000 Hz 3 até 1000 Hz 

Velocidade de vibração 1 até 100 Hz 1 até 250 Hz 

Velocidade de vibração 2 até 1000 Hz 2,5 até 750 Hz 

Velocidade de vibração 10 até 1000 Hz 2,5 até 750 Hz 

Trajetória de vibração 5 até 200 Hz 1 até 250 Hz 

 
A velocidade de vibração é formada a partir da aceleração da vibração medida pelo sensor 
mediante um simples deslocamento e pela trajetória de vibração através da dupla integração. A 
integração produz uma forte atenuação do sinal do sensor na faixa de frequência mais alta. 
Assim, o limite superior de frequência da velocidade de vibração e especialmente a trajetória de 
vibração a rota de ressonância se limita. Além disso, na integração se incrementam os sinais 
de baixa frequência, incluídos os sons de baixa frequência, pelo que a frequência limite inferior 
deve ser limitada. Veja nas seguintes imagens os gráficos de frequência das três magnitudes 
de vibração. 
 

 
Resposta em frequência da aceleração 

 
Repostas de frequência para intervalos de velocidade de vibração  
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Resposta em frequência para o deslocamento da vibração (o extremo superior da faixa de 

frequências está determinado pela resolução) 
 

Pressionando o F1 da tela do valor medido, pode indicar a faixa de frequência escolhida. Entre 
os 3 ou 4 valores de medição individuais, o VM31 mostra 2 valores de medição combinados, 
que são determinados desde os canais. Eles são: 
 
• A indicação do valor efetivo da soma do vetor dos canais X/Y/Z (aw(Vec)) e os valores mais 

altos efetivos produzidos (máx. abs.) desde a última vez que foi pressionada a tecla Reset ► 
• A indicação do valor pico mais alto dos 3 valores pico mostrados para X/Y/Z (Max. XYZ) e o 

valor pico maior (máx. abs.) desde a última vez que foi pressionada a tecla Reset ►. 
 
Os valores máximos mostrados na cor do canal no qual foram originados. Se ocorrer uma 
anulação durante a medição, aparecerá a mensagem "OVERLOAD" em vez do valor de 
medição para esse canal. Ao ocorrer uma sobrecarga durante o período de medição será 
indicada com a mensagem "OVL!" atrás da data. Pressionando o botão de reset ► é feito o 
seguinte: 

 
• Eliminar todos os valores máximos. 
• Eliminar as mensagens de sobrecarga “OVL!” dos canais. 
• Reinicio do contador de tempo de medição. 
 
O registro de valores de medição é feito premindo ▼. O arquivo de macros de Excel vm31.xlsm 
permite a transferência ao PC dos valores medidos de X/Y/Z e A, assim como os valores 
combinados. 
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8. Análise de frequência  

Para localizar as principais frequências o VM31 permite visualizar o espectro FFT dos valores 
pico da aceleração da vibração. Para isso pressione a tecla F3 e selecione "Análise de 
frequência". Poderá observar um espectro com 126 linhas (figura 27). As três direções de 
X/Y/Z2 estão representadas nas cores do canal. 
No diagrama também são mostrados nas respectivas cores dos canais, amplitude e frequência 
das linhas de espectro maiores. Com as teclas ◄► mova o cursor. Abaixo do diagrama são 
mostradas a amplitude e frequência na posição do cursor. Pressionando a tecla F1 ou F2 pode 
ampliar ou reduzir a faixa de frequência. 
 

 
Análise de frequência 

 

Poderá selecionar os seguintes intervalos de frequência: 

 3 até 244 Hz 

 7 até 488 Hz 

 15 até 977 Hz 

 30 até 1954 Hz 

 

O armazenamento de espectros é alcançado premindo o botão ▼. O VM31 pode gravar no 

máximo 1000 espectros. Para recuperar os dados FFT armazenados, acesse o menu principal 

premindo F3. Em "Gravação de dados de medição" selecione “ver / eliminar FFT". Com as 

teclas ▲▼ poderá buscar o espectro desejado. A função cursor está disponível com as teclas 

◄► . O conteúdo da memória FFT pode ser transferido ao PC através do cabo USB com o 

arquivo de macros de Excel vm31.xlsm e se representa graficamente. 

 

  



 

 
©  PCE Instruments 

22 
 

9. Memória de valores de medição  

O VM31 tem uma memória de 10.000 registros de dados do valor de medição. Um registro 
contém: 

 Data e hora 

 Texto de comentário (20 caracteres) 

 Indicação do filtro e magnitude de medida 

 Valor de medição X / Y / Z, se for necessário valores de medição combinados A e 2 
medições combinadas (por exemplo, soma de vetores e valores máximos). 
 

Os dados armazenados podem ser visualizados no dispositivo. Pressione F3 para acessar o 
menu e em seguida selecione "Gravar dados" / "Ver ou eliminar registros". Com as teclas ▲▼ 
selecione o registro de dados desejado (imagem). Ao premir ◄ pode eliminar os dados 
individualmente, tais dados não serão mostrados mais. Contudo, o espaço na memória 
somente é liberado ao eliminar todos os registros existentes na memória (menu "gravar valores 
de medição" / "Eliminar memória". Tenha em consideração que os dados FFT também serão 
eliminados. O conteúdo da memória de valores de medição pode ser transferidos ao PC 
através do cabo USB com o arquivo de macros de Excel vm31.xlsm. 
 

 
 
 

10. Bloqueio de teclas 

Esta função pode ser útil se uma medição não for interrompida por descuido, por exemplo, se o 
dispositivo está no bolso durante uma medição. Para ativar o bloqueio do teclado acesse o 
menu principal com F3 e selecione "bloquear o teclado", confirme com OK. Após premir, 
aparecerá na tela "bloqueio do teclado" e não poderá realizar nenhuma função. 
Para desbloquear novamente deverá premir ◄▲▼► ao mesmo tempo, até aparecer na tela 
“teclado desbloqueado”. 
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11. Configuração do dispositivo 

11.1. Calibração do sensor 

Se não estiver conectado o sensor TEDS, a sensibilidade do sensor será introduzida 
manualmente através do menu "Calibração do sensor". O menu abrirá automaticamente 
quando for conectado com um sensor (ver seção 6.2). Contudo, também pode abrir mais tarde 
desde a "Configuração do dispositivo" do menu para verificar ou mudar as sensibilidades 
registradas. A sensibilidade de entrada se realiza de forma sequencial para os canais X/Y/Z e 
se há um sensor que está unido ao canal A. A sensibilidade do sensor é de 5 dígitos 
introduzidos em mV /ms-2. Os valores numéricos podem ser encontrados no certificado de 
calibração do sensor. O ponto decimal pode ser ajustado premindo F1 depois do segundo ou 
terceiro lugar. A faixa de valores permitido é de 0,800 a 12,000 mV/ms-2 ou 8,00 a 120,00 
mV/ms-2. 

 
Sensibilidade do sensor 

 
11.2. Hora e data 

Para o registro de valores de medição é importante a informação do tempo. Para configurar a 
data e hora acesse o menu principal pressionando F3. Neste menu poderá mudar a 
"Configuração do dispositivo" e "data e hora". Com ▲▼ pode estabelecer o valor selecionado. 
Depois do valor máximo, por exemplo, às 23 horas, a conta começa novamente. Com ◄► 
poderá selecionar entre horas, minutos, mês, dia e ano. Também existe a possibilidade de 
corrigir um erro de transição do relógio. Isto se realiza com o valor de ajuste “Cal.” em ppm 
(partes por milhão ou milionésimas). O sinal de relógio é aumentado com valores positivos e 
diminui com valores negativos. O cambio de símbolos se realiza em +254 ppm. 

 
Data e hora 
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11.3. Desligamento automático 

Para prolongar a duração da bateria, o VM31 tem uma função de desligamento automático. 
Para estabelecer o tempo de desconexão é preciso acessar o menu principal pressionando F3, 
em seguida vá ao submenu "configuração do dispositivo" e depois na opção "desligar 
automaticamente". Com ▼▲ pode escolher entre o interruptor de força 1, 5, 15 e 60 minutos, 
ou desativar esta opção ("nenhuma"). O tempo de desligamento é medido desde a última vez 
que foi premida uma tecla. Se for pressionada uma tecla, o tempo de desligamento será 
ampliado novamente. 

 
 

 
11.4. Tipo de bateria 

Enquanto as baterias não recarregáveis tenham uma tensão de pilha de 1,5 V, as baterias de 
NiMH proporcionam somente 1,2 V por pilha. O indicador de bateria do VM31 pode ser 
ajustado para ambas as tensões. Acesse o menu principal premindo F3, selecione 
"configuração do dispositivo" e neste menu selecione "tipo de bateria" (imagem). Utilize a tecla 
▼para mudar entre "alcalina" (não recarregável, 1,5 V) ou "NiMH" (recarregável, 1,2 V), 
confirme sua seleção com OK. Se a tensão de alimentação cair por baixo de 3,3 V para 
as pilas alcalinas ou por baixo de 3 V para baterias, o indicador de bateria fica vermelho. 
Até uma tensão de alimentação de 2,8 V poderia ser medida no cumprimento das 
especificações do dispositivo. Neste ponto, a visualização da barra está completamente vazia e 
a unidade desligará automaticamente. 
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11.5. Brilho da tela 

No menu “Brilho de tela“ poderá ajustar a luminosidade do ambiente com as teclas ◄►. 
Reduzir o brilho serve para minimizar o consumo de energia e para prolongar o uso da bateria. 
Entre o mínimo e máximo o consumo de energia muda em 20% aprox. Quanto mais conteúdo 
haver na tela a diferença pode ser maior. 
 

 
 

11.6. Idioma do menu  

No submenu "Idioma do menu" pode-se definir o idioma para o funcionamento do VM31. Os 
idiomas disponíveis dependem do firmware instalado. 
 

11.7. Ajustes básicos 

Se no menu de “Ajustes básicos” confirmar o indicador com a tecla OK, todas as variáveis 
voltarão ao seu ajuste original e o valor médio FFT será eliminado. A sensibilidade do sensor 
não mudará. 
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12. Teclado de reinício 

Se o VM25 não reagir ao premir o botão, pode reiniciá-lo com o botão de Reset. Poderá premir 
o botão de reinício com um objeto fino através de uma abertura localizada perto da placa 
descritiva (imagem). Não serão perdidos os dados armazenados e os ajustes. 
 

 
 

13. Conexão com o PC 

O VM31 tem uma entrada USB e para conectá-lo a um computador mediante o cabo VM2x-
USB (imagem), que irá conectado à tomada de 8 pinos no VM31. Em primeiro lugar desconecte 
o dispositivo. 

 
 

Conecte o outro extremo a uma entrada USB de seu PC e ligue o VM31 novamente. Se for a 
primeira vez que conecta ao computador, será requerida a instalação do controlador. O arquivo 
do controlador está disponível no site da PCE Ibérica S.L. . Descomprima e guarde os dois 
arquivos contidos num diretório de seu computador. Se Windows pedir que especifique a 
origem do controlador do dispositivo, especifique este diretório. O controlador do aparelho está 
certificado e é executado com Windows XP, Vista 7 e 8. 
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14. Transferência de dados ao PC 

14.1. Abrir o arquivo de Excel vm31.xlsm 

Para a transferência de dados e o tratamento de dados posterior num PC, está disponível o 
arquivo de macros vm31.xlsm. Poderá encontra-lo no site da PCE Ibérica S.L. . O arquivo pode 
ser executado em todas as versões de Excel a partir do 2007. Serão lidos os conteúdos da 
memória dos valores de medição em tabelas no PC conectado ao VM31. Para a medição da 
vibração humana se permite o cálculo do valor de exposição diária, do mesmo modo que a 
criação dos protocolos de medição. Além disso, o arquivo de Excel lê um espectro de 
frequência armazenada e o mostra graficamente. Para utilizar o arquivo, primeiro deve permitir 
a execução de macros. Simplesmente clique no botão de Office, depois em opções de Excel, e 
finalmente, no centro de segurança ou no centro de confiança e configuração de macros. 
 
Selecione "Desabilitar todos os macros com notificação" ou "Habilitar todos os macros" 
(imagem). No primeiro caso, deve estar de acordo cada vez que os arquivos de macros sejam 
executados. No segundo caso, não será perguntado novamente, não obstante, existe o risco 
de que possa ser executado um código de macro prejudicial. 
 

 
 

14.2. Importação de dados 

Para a importação de dados abra a folha de cálculo "Importar". Se ainda há dados antigos no 
VM31, guarde o arquivo de Excel com um nome de arquivo diferente e clique em "Clear tables". 
Deste modo serão eliminados todos os dados das tabelas de valores e os protocolos. Conecte 
o VM31 a uma entrada USB, ligue-o e clique em "Import measurements from VM31". O VM31 
com sua entrada COM virtual será detectado automaticamente. Em casos raros, podem-se 
conectar outros dispositivos ao computador, que também ocupem entradas COM, podem 
bloquear o reconhecimento. Talvez seja necessário remover tais dispositivos temporalmente. 
Em "Status" poderá ver o progresso da transferência. Dependendo do número de registros a 
importação pode demorar alguns segundos ou minutos. Uma vez completada a importação de 
dados serão lidos os registros nas colunas correspondentes das tabelas. Existem colunas para 
os números de registro, data, hora, comentários, modos de medição, filtros assim como valores 
de medição X/Y/Z e A. Além disso, os valores de medição combinados são armazenados em B 
e C. 
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14.3. Cálculo do valor de exposição diária  

Poderá calcular o valor de exposição diária com a medição de mão-braço (H/A) e com a 
medição de corpo completo (W/B). A coluna da esquerda da folha de cálculo de importação 
contém uma caixa de verificação para cada registro. Assim poderá selecionar se utilizar os 
dados para calcular o valor de exposição diária. Alternativamente, também poderá selecionar 
todos os registros com "Select all". Após seleção, clique em "Transfer selected data to daily 
exposure worksheets", para que os valores medidos apropriados sejam transferidos à folha de 
cálculo, para assim poder calcular o valor de exposição diária. Existem folhas de trabalho para 
valor de exposição diária de mão-braço e de corpo inteiro em base aos valores eficazes (RMS), 
assim como os valores de exposição diária em base aos valores medidos VDV. Uma janela lhe 
proporcionará informação sobre o número de registros adquiridos. Dependendo do cálculo que 
tiver que ser realizado, mude a folha de trabalho “A(8) RMS H-A”, 
“A(8) RMS W-B” ou “Daily VDV W-B”. 
 

 
O cálculo do valor de exposição diário pode ser feito simultaneamente para várias pessoas e 
atividades. Atrás de cada medição encontram-se dois menus suspensos para selecionar a 
pessoa e a atividade. Poderá sobrescrever com seu próprio texto nas 10 células para "pessoa" 
e "atividade" da tabela. As alterações unicamente serão aceites nos menus suspensos na 
próxima leitura dos dados. Ao clicar em “A(8) calculation" ou “Daily exposure calculation" serão 
calculados os valores de exposição diários (ver foto acima). Estes valores serão comparados 
com os limites da diretiva da UE 2002/44/EG e com os correspondentes valores: 
 
Preto: por baixo do umbral de intervenção 
Violeta: entre o valor de intervenção e o limite. 
Vermelho: por cima do valor limite 
 
Ao calcular os valores de exposição diários é criado um informe, que se encontra na folha de 
trabalho dos membros dos variáveis medidos denominado "informe". O informe mostra em 
forma de tabela os valores individuais medidos e os valores de exposição diária calculada por 
pessoas e atividades. Entre eles encontram-se os valores de exposição diária com a 
classificação (imagem abaixo). 
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14.4. Importação de dados FFT 

Os dados armazenados nos espectros FFT em VM31 também podem ser transferidos ao 
arquivo de Excel. 
Para isso deve mudar a folha atual pela de "FFT Importar". Se ainda houver dados VM31 
antigos, guarde o arquivo de Excel com um nome de arquivo diferente e clique em "Eliminar" 
FFT e em seguida clique em "FFT importação do VM31". 
As seções de frequência e os valores de amplitude correspondentes de X/Y/Z são lidos em 
filas. À esquerda vemos a data, a hora e o comentário. Com as caixas de verificação das três 
colunas da esquerda, selecione os dados que serão mostrados nos três diagramas da tabela. 
(imagem). 
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15. Atualização do Firmware 

O software do dispositivo (firmware) pode ser atualizado através da entrada USB. Em primeiro 
lugar, verifique se existe uma versão mais recente do que a que está instalada. Para isso, por 
favor, acesse a nossa página de descargas de software e verá a última versão disponível para 
baixar. O número de versão consta de três dígitos para o hardware e três para o software 
(hhh.sss). Somente são relevantes os três últimos dígitos para o firmware. A versão instalada 
em seu dispositivo será mostrada na tela principal. 
 
Se estiver disponível no site um firmware da versão mais atualizada, proceda da seguinte 
forma: 
 
1. Faça o download do arquivo de firmware vm31.hex da direção de internet. 
2. Faça o download do programa "Firmware Updater" e instale-o no seu computador. 
3. Conecte o VM31 ao computador com o cabo USB e ligue o aparelho, para que assim o 

computador faça o reconhecimento do dispositivo como um dispositivo USB e lhe atribua 
uma entrada COM. 

4. Inicie o "Firmware Updater", escolha o dispositivo "VM31" e estabeleça a entrada COM 
virtual. Se não estiver seguro de qual é a entrada COM correta, pode revisa-la no painel de 
controle do Windows. 

 

 
 

5. Clique em "load" no "Firmware Updater" e selecione o ficheiro onde será guardado o 
arquivo vm31.hex 

6. Selecione em VM31 "Firmware-Update" no menu "ajustes do dispositivo" e confirme a 
advertência e a seguinte indicação com OK. Deste modo, será eliminado o software 
anterior. O VM31 indicará agora que os novos dados de firmware da entrada USB estão 
prontos (imagem) 

   
Clique em "enviar" em "Firmware Updater", em seguida começará a transferência de dados do 
firmware. Será exibido o progresso da transferência como uma barra de tempo no computador 
e no VM31. Uma vez completada a atualização, iniciará o VM31 e o "Firmware Updater" será 
fechado. Por favor, não interrompa o processo de atualização. Após a transmissão de erros, 
pode reiniciar a atualização desde o ponto 3. 
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16. Calibração 

O VM31 é fornecido com uma calibração elétrica de fábrica. Isto garante a medição precisa do 
dispositivo em conexão com um sensor de vibração calibrado, a condição que a sensibilidade 
tenha sido lida na função TEDS ou introduzida no menu (ver seção 11.1). Será exibido o mês e 
ano no qual a calibração de fábrica foi realizada depois de sua conexão. 
 
Para a calibração de sinais elétricos e mecânicos, se consulta a norma ISO 8041. A seguinte 
imagem mostra como o VM31 pode ser calibrado com a ajuda de sinais elétricos. O gerador é 
colocado sobre a combinação RC das quatro entradas X/Y/Z e A. A resistência de 4,7 kΩ se 
utiliza para derivar a corrente constante IEPE. Por cima dele, cai uma tensão contínua, que é 
mantida longe do gerador por um condensador elétrico de 1000μF. O condensador deve ter 
uma rigidez dielétrica de pelo menos 25V. Por favor, certifique-se que o nível do gerador não 
está distorcido pela resistência de carga resultante de ao redor de 1 kΩ. 
 

 
 
 

Conector X/Y/Z: Série Binder 711, 4 polos, Nº. Pedido 99-0079-100-04 
Conector A: Série Binder 711, 8 polos, Nº. Pedido 99-0479-100-08 
 
A voltagem de entrada máxima sem ativar o indicador de sobrecarga é de ± 1150 mV. 
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17. Garantia 

 
Nossas condições de garantia podem ser lidas em nossos termos e condições disponíveis no 
seguinte link: http://www.pce-medidores.com.pt/condicoes-gerais.htm  
 

18. Eliminação 

Informação sobre a regulamentação de baterias usadas  
As baterias não devem ser depositadas junto com os resíduos orgânicos ou domésticos: O 
consumidor final está obrigado por lei a depositar as mesmas nos pontos de recolha de pilhas 
usadas. As baterias usadas podem ser depositadas em qualquer ponto de recolha estabelecido 
ou na PCE Ibérica S.L. .  
 
Poderão enviar para: 
 
PCE Ibérica SL 
C/ Mayor 53, Bajo 
02500 Tobarra (Albacete) 
Espanha 
 

Para cumprir com a norma (recolha e eliminação de resíduos de aparelhos elétricos e 
eletrônicos) recuperamos todos nossos dispositivos. Os mesmos serão reciclados por nós ou 
serão eliminados de acordo com a lei por uma empresa de reciclagem. 
 

EEE: PT100115  
P&A: PT10036 
 
  

http://www.pce-medidores.com.pt/condicoes-gerais.htm
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PCE Instruments Informações de contacto 
 
Germany France Spain 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 4 23, rue de Strasbourg Calle Mayor, 53 

D-59872 Meschede 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland  France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  Tel. : +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 Fax: +34 967 543 542 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

 

   

United States of America United Kingdom Italy 
PCE Americas Inc. PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. 

711 Commerce Way suite 8 Units 12/13 Southpoint Business Park Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 

Jupiter / Palm Beach Ensign Way, Southampton 55010 LOC. GRAGNANO  

33458 FL  Hampshire  CAPANNORI (LUCCA) 

USA United Kingdom, SO31 4RF Italia 

Tel: +1 (561) 320-9162 Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Telefono: +39 0583 975 114  

Fax: +1 (561) 320-9176 Fax: +44 (0) 2380 98703 9 Fax: +39 0583 974 824  

info@pce-americas.com info@industrial-needs.com info@pce-italia.it 

www.pce-instruments.com/us www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano 

 

   

The Netherlands Chile Hong Kong 
PCE Brookhuis B.V. PCE Instruments Chile S.A. PCE Instruments HK Ltd. 

Institutenweg 15 RUT: 76.154.057-2 Unit J, 21/F., COS Centre 

7521 PH Enschede Santos Dumont 738, local 4 56 Tsun Yip Street 

Nederland Comuna de Recoleta, Santiago, Chile Kwun Tong 

Telefoon: +31 (0) 900 1200 003 Tel. : +56 2 24053238 Kowloon, Hong Kong 

Fax: +31 53 430 36 46 Fax: +56 2 2873 3777 Tel: +852-301-84912 

info@pcebenelux.nl info@pce-instruments.cl jyi@pce-instruments.com 

www.pce-instruments.com/dutch www.pce-instruments.com/chile www.pce-instruments.cn 

 

   

China Turkey 
PCE (Beijing) Technology Co.,Ltd PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. 

1519 Room, 4 Building Halkalı Merkez Mah. 

Men Tou Gou Xin Cheng, Pehlivan Sok. No.6/C 

Men Tou Gou District 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

102300 Beijing Türkiye 

China  Tel: 0212 471 11 47 

Tel: +86 (10) 8893 9660 Faks: 0212 705 53 93 

info@pce-instruments.cn info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.cn www.pce-instruments.com/turkish 

 


