
• Grande isolamento acústico, 46 dB SPL a 10 KHz

• Montagem rápida e fácil

• 5 modelos standard e cabines à medida

• Compatível com quaisquer audiómetros do mercado

Criamos o futuro
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A EXPERIÊNCIA É A NOSSA GARANTIA

Descrição

Ventilação por labirinto

Regulamentos

Atenuação de ruído

S40 · cabine de audiometria

• Grande funcionalidade e aspeto agradável.
• Montagem rápida e fácil por pessoal não especializado.
• Grande isolamento acústico.
• Atenuação de ruído máxima 46 dB SPL.
• Cabines com medidas especiais através de módulos 

de montagem.
• Modelo S40D aprovado para veículos motorizados.
• Sistema de ventilação não forçada (por labirinto)
• Janela com vidros duplos.
• Adequada, a pedido, para todos os audiómetros do 

mercado.

Principais características

As cabines de audiometria S40 foram concebidas pelo 
departamento de IDi da SIBEL S.A. utilizando os mais 
recentes materiais na área do isolamento acústico. 
Isto permitiu a redução do peso, a obtenção de um índice 
de isolamento mais elevado, excelente funcionalidade e 
uma estética agradável.

A cabine S40 dispõe de uma porta com fecho, uma 
janela com vidros duplos que permite a visibilidade 
entre o doente e o operador, iluminação agradável e 
as ligações necessárias para ligar um audiómetro com 
todos os respetivos acessórios. Podem ser ligados todos 
os audiómetros disponíveis no mercado, incluindo os 
computorizados.

A superfície externa é feita de painéis laváveis e o interior 
tem uma iluminação agradável e confortável.

O seu desenho elaborado permite uma montagem rápida e 
fácil, que pode ser realizada por pessoal não especializado.

Dispõe de um sistema de ventilação 
não forçada por labirinto. Este 
sistema baseia-se num labirinto 
incorporado no teto da cabine, é 
revestido com material isolante 
e permite a ventilação da cabine 
ao mesmo tempo que reduz a 
transmissão de som.

A Cabine de audiometria S40 é compatível com as normas:
• 93/42/CEE Classe I
• EN60601-1:2006
• EN60601-1-6:2007
• EN62366:2008
• EN ISO 14971:2009
• EN 1041:2008
• EN 980:2008
Facilita o cumprimento das normas de audiometria  
ISO 8253-1 e ANSI S3.1

Ensaio certificado por laboratório autorizado Applus.

As instalações médicas destinadas à realização periódica de audiometrias não devem exceder os níveis de pressão sonora 
indicados na norma EN ISO 8253-1:2010, embora seja sempre preferível a utilização de uma cabina de audiometria, onde é 
possível obter os níveis corretos para uma prova audiométrica adequada.
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Acessórios opcionais

MODELOS E OPÇÕES

www.sibelmed.com

S40 · cabine de audiometria

• Rampas de acesso para cadeiras de rodas
• Painel de ligação USB-RS232
• Revestimento interior microperfurado lavável (DELUXE)
• Rodízios para total mobilidade
• Iluminação LED
• Pré-instalação de campo aberto
• Mesa rebatível
• Porta com abertura à esquerda ou à direita
• Personalizável
• Janelas adicionais

Código Modelo  Dimensões externas

01634 S40-A  90 x 90 x 215 cm
01636 S40-B  110 x 110 x 215 cm
01637 S40-C  125 x 125 x 215 cm
01639 S40-D  85 x 72 x 187 cm 
01640 S40-E  135 x 135 x 215 cm
07107 S40-F Medidas personalizadas
     (Projetos especiais)

Modelos

S40-A S40-A S40-F

Modular

S40-F S40-D (unidade móvel)

240

240

240 240
360

90

90

90

58

215

Campo aberto 
(Medidas > 100 cm)



INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

SIBEL S.A. reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio
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SIBEL S.A., Rosselló 500, 08026 Barcelona (ESPANHA)
Vendas nacionais: Tel. +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com 
Vendas internacionais: Tel.+34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
Assistência técnica: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11 

ISO 13485:2003

SIBEL S.A. faz parte do

Especificações técnicas de acordo com o modelo

www.sibelmed.com www.sibelgroup.com

S40 · cabine de audiometria

AUDIÓMETRO DE DOIS CANAIS DIGITAIS
• Adaptado às suas necessidades: 6 modelos*.
• Tecnologia digital avançada baseada em DSP.
• Cálculo da perda auditiva e diagnósticos.
• Base de dados interna > 1000 testes.
• Testes supraliminares.
• Alta frequência.
• Frequências musicais.
• Mascaramento automático.
• Conectividade com outros sistemas de gestão.
• Personalizável.
• Software de audiometria W50
Ver configurações*

* Opcional
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Modelo S40 A S40 B S40 C S40 D
Unidades móveis S40 E

MEDIDAS

Externas (cabina) cm 90 x 90 x 215 110 x 110 x 215 125 x 125 x 215 85 x 72 x 187 135 x 135 x 215

Internas (cabina) cm 77 x 77 x 192 97 x 97 x 192 114 x 114 x 192 73 x 60 x 167 121 x 121 x 192

Estrutura externa (porta) cm 58 x 188 79 x 185 95 x 185 58 x 163 95 x 185

Estrutura interna (porta) cm 50 x 180 71 x 177 87 x 177 50 x 155 87 x 177

Janela cm 45 x 54 45 x 54 45 x 54 45 x 54 45 x 54

CARACTERÍSTICAS

Isolamento acústico global
(± 3 dB) 34 dB 34 dB 34 dB 34 dB 34 dB

Isolamento acústico a 8 kHz (dB) 45,6 dB 45,6 dB 45,6 dB 45,6 dB 45,5 dB

Peso aprox. 265 kg 356 Kg 390 kg 205 kg 420 kg

Janela vidros duplos vidros duplos vidros duplos vidro aprovado para 
veículos motorizados vidros duplos

Portas abertura para a esquerda ou direita*

Rampas de acesso opcional opcional opcional não opcional

Pontos de fecho fecho central

Base rodapé (silent block) 4 cm ou rodas*

Mesa rebatível* ou gaveta

Material externo melamina cinzenta

Material interno Espuma piramidal 20/10 ou microperfurado DELUXE*

Ventilação sistema de ventilação não forçada (por labirinto)

Iluminação interior lâmpada de 35 W ou luz LED*

Placa de ligação 5 jacks de Ø 6,3 mm e 1 jack de Ø 3,5 mm ou personalizável*

Pré-instalação de campo aberto não sim sim não sim

Fonte de alimentação 120 - 220 V 50-60 Hz

Potência 50 W


