
O dispositivo TMSP 1 da SKF é um instrumento portátil e de alta qualidade 
para mensuração de nível do som em decibéis. O ruído ambiental é captado 
pelo microfone de eletreto-condensador e depois processado pelo aparelho 
manual. O ruído do ambiente pode ser monitorado tanto de maneira 
quantitativa quanto qualitativa. O Medidor de Pressão Sonora TMSP 1 da 
SKF é fornecido em estojos que incorporam visor digital protegido, chave de 
fenda para calibragem, plugues para saídas externas e uma bateria alcalina.

Medição fácil e silenciosa

Medidor de pressão do som 
(Decibelímetro) SKF TMSP 1

• Amigável ao usuário e fácil de operar, não necessita de nenhum treinamento especial
• Escalas de ponderação dBA e dBC, tanto para o nível global de som quanto para medição de 

ruídos em baixa frequência, se adaptam para a maioria das aplicações 
• Seleção do modo de Ponderação de tempo Rápido e Lento possibilita a mensuração normal ou a 

medição de níveis médios de ruídos flutuantes 
• Quatro diferentes escalas de mensuração para acomodar quase todas as eventualidades
• Iluminação por detrás que pode ser selecionada pelo usuário para uso em ambientes com 

baixo nível de iluminação
• Painel de LCD com quatro dígitos com mostrador digital de gráfico de barras
• Funções Máx e Mín. para medição de picos
• Funções de alarme (baixo demais/alto demais) para indicar quando  

o nível de ruído for demasiadamente alto ou baixo
• Dispositivo de fixação com uso de tripé para ser usado quando o instrumento precisar 

permanecer na mesma posição por um período prolongado
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Dados técnicos
Designação TMSP 1

Faixa de Frequência 31,5 Hz até 8 KHz

Faixa de níveis de medição 30 a 130 dB

Visor LCD

Mostrador digital 4 dígitos, Resolução: 0,1 dB 
Taxa de atualização do mostrador: 0,5 s

Mostrador análogo Gráfico de barras de 50 segmentos 
Resolução: 1 dB 
Taxa de atualização do mostrador: 100 ms

Ponderação de tempo Rápido (125 ms), Lento (1 s)

Faixa de níveis sonoros Baixo = 30–80 dB, Med. = 50–100 dB 
Alto = 80–130 dB, Auto = 30–130 dB

Precisão ±1,5 dB (ref 94 dB @ 1 KHz)

Conformidade Cumpre a IEC651 tipo 2, ANSI S1.4 tipo 2 
para medidores de nível de som

Faixa dinâmica 50 dB 

Suprimento de energia Bateria alcalina de 9 V, IEC 6LR61

Duração da carga 50 horas (com baterias alcalinas)

Temperatura de operação 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Umidade de operação 10 a 90% RH

Altitude operacional Até 2 000 m (6 560 pés)  
acima do nível do mar

Dimensões 275 ™ 64 ™ 30 mm (10.8 ™ 2.5 ™ 1.2 pol.)

Dimensões da maleta 530 ™ 85 ™ 180 mm (20.9 ™ 3.4 ™ 7.0 pol.)

Peso 285 g (0.76 lb) incluindo a bateria

Peso total (incluindo a maleta) 1 190 g (2.6 lb)
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