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MI006 
FOLHA DE CARACTERÍSTICAS 

Máquina de martelos 

APRESENTAÇÃO 

A MI006 é uma máquina de martelos padronizada. 
especialmente desenhada para atender às 
especificações da ISO 10140-3 e ISO 140-7: 
Medições em laboratório e 'in situ' do isolamento 
acústico dos solos ao ruído de impacto; e ISO 717-2: 
Avaliação do isolamento acústico de impacto. 

A MI006 dispõe de 5 martelos alinhados. Cada um 
deles tem um peso de 500 g e cai livremente de uma 
altura de 40 mm. O tempo médio entre impactos é de 
100 ms. 

A unidade apoia-se em 3 pés de borracha ajustáveis 
para isolá-la de vibrações. 
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A MI006 tem uma proteção contra sobre-aquecimento 
para evitar possíveis danos na unidade devido a um 
funcionamento anormal do equipamento: bloqueio, 
sobrecarga ou sobre-esforço. 

A MI006 pode ser operada diretamente a partir do 
teclado, com o comando à distância ou controlada por 
um PC com o software fornecido. A comunicação com 
o computador é feita através de comunicação sem 
fios Bluetooth® (É necessário o dispositivo BT002* 
para o PC).  

A MI006 pode ser alimentada através da ligação à 
rede ou através do bateria recarregável MB006*. 

 Cumpre as especificações da norma  ISO 10140-3 
e ISO 140-7  

 Comando à distância incluído 

 Tecnologia sem fios Bluetooth® incorporada 

CARACTERÍSTICAS 

 Fácil de transportar 

 Desenho robusto e ligeiro 

 Proteção contra sobre-aquecimento 

 Bateria opcional 

*Opcional 
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MI006  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / ACESSÓRIOS 

BATERIA DO LÍTIO* 
Tempo aproximado para operação contínua: 60  min 
Tempo aproximado para carga completa: 4,5  h 
Peso aproximado: 400 g 

Máquina de martelos 

ACESSÓRIOS FORNECIDOS 
 Cabo de rede 
SF005 Software 
FL005 Mala robusta de transporte para a MI006 
MA001 Comando à distância para o controlo da MI006 
AN001 Antena para o controlo da MI006 com o MA001 

ACESSÓRIOS OPCIONAIS 
MB006 Bateria interna de lítio para alimentar a MI006 
BT002 Dispositivo de comunicação sem fios Bluetooth®   
 para o PC 

NORMAS 
ISO 10140-3  
ISO 140-7  

MARTELOS 

Número de martelos: 5 
Distância entre martelos: 100  mm 
Peso de cada martelo: 500±12 g  

FREQÜÊNCIA DE IMPACTO 

Tempo médio entre impactos: 100 ms 
Altura de queda livre: 40 mm 
Tempo entre o impacto e a elevação do martelo:  < 80 ms  

DIMENSÕES E PESO 
Dimensões:  200 x 693 x 331 mm  
Peso:           Sem bateria   12,6 kg 
 Com bateria   13,0 kg   

ALIMENTAÇÃO 

Tensão de alimentação:  110 - 230 Vac  
Frequência de alimentação:           50 - 60 Hz  

CONSUMO 
Consumo típico: 60 W        

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

*Opcional 

ACESSÓRIOS 

ALCANCE DO CONTROLO REMOTO 
Alcance do controlo remoto: 45  m 
 


