
ENERGO-SM
DESACELERÓMETRO UNIVERSAL PARA VEÍCULOS

CARACTERISTICAS DO ENERGO-SM:

  Ecrã OLED com teclado
 Baterias internas Ni-MH
 Suporte com ventosa, ajustável em 3 direcções
 Memória interna para guardar os dados dos testes
 Ligação WiFi ou USB para o PC
 Função automática de hora e data
 Calibração pelo fabricante
 Verificação Metrológica possível

CAPACIDADES DE MEDIÇÃO:

 Cálculo da Desaceleração Média Completamente  
 Desenvolvida (MFDD)

 Verificação e avaliação do Retarder, resistência dos  
 sistemas de travagem e reboques

 Medição padrão da desaceleração / aceleração

REQUISITOS DE INSTALAÇÃO:

 Superfície limpa e lisa para o suporte com ventosa
 Zona de fixação adequada para teste de estrada

O equipamento é indicado para a medição das desacelerações de travagem dos veículos e para calcular a eficiência 
de travagem. A desaceleração momentânea e média podem ser medidas e calculadas para a distância total do teste. A 
avaliação é mostrada automaticamente no ecrã ou no computador através do interface USB. Apropriado para necessi-
dades de diagnóstico e para a inspecção técnica de veículos.

Diagrama da desaceleração

Medição do Retarder



INCLUÍDO NA ENTREGA

  Desacelerómetro com medição da desaceleração
 Bateria interna recarregável
 Suporte com ventosa
 Cabo USB
 Adaptador para isqueiro do veículo 12 V
 Mala de transporte
 CD com manual de utilizador

ACESSÓRIOS ESPECIAS

 Software ESM-2 PC MS Windows® para  
 transferência, armazenamento e impressão de 
 dados

 Impressora portátil
 ESM-BOX com 4 canais de medição adicionais 

 e sinais auxiliares analógicos
 Captor de força do pedal
 Sensor de pressão do ar
 Certificado de calibração (ISO 17015:2005)
 Ferramenta de calibração ETC-DEC para o  

 Desacelerómetro
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Dados Técnicos ENERGO-SM

Número de medições 10 pcs

Tempo máx. medição simples 90 seg

Frequência da captura de dados 200 Hz

Gama de medição: 
Desaceleração
Precisão

 
± 20 m/s2

± 0,1 m/s2

Opção: 
Captor de força do pedal
Sensor de pressão travão de ar 

 
0 - 1000 N
0 - 10 bar

Bateria
Ecrã
Ligação PC

3,6 V / 800 mAh
OLED 128 x 64 pixels
Wi-Fi, USB


