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1. Introdução 

O Decibelímetro DEC-440 está de acordo com a norma IEC-60651, Tipo 
2. O equipamento contém várias características que permite a medição 
de níveis sonoros em diversas condições. Possui um invólucro 
confeccionado em plástico ABS, provendo maior durabilidade e 
resistência ao conjunto. Dentre suas características, podemos citar:- 
Display amplo de fácil leitura;  
- Microfone com fio tipo capacitivo de eletreto que garante alta precisão à    
medição; Ponderação de frequência A e C e ponderação temporal 
- Rápida e Lenta (Fast / Slow); 
- Saída analógica para desenvolvimento de aplicações customizadas; 
- Interface de comunicação RS-232; 
- Escala manual ou automática; 
- Ajuste de calibração por trimpot. 
 
2. Especificações Técnicas 
 

Display Cristal líquido (LCD) de 3½ dígitos 52mm x 32mm 
Conformidade Normal: IEC – 60651/Tipo 2 
Escala 30 ~ 130dB 
Resolução 0,1dB 

Seleção de 
escala 

Escala automática – 30 ~ 130 dB 
Escala manual 
30 ~ 80 dB  
50 ~ 100 dB  
80 ~ 130 dB 

Função Leitura instantânea (SPL), Memória de Máximo e 
Mínimo; Registro de pico (função MAX. HOLD); 
escala selecionável (manual ou automática); 
ponderação de frequência A e C; ponderação 
temporal rápida e lenta (fast e slow); ajuste 
acústico através de trimpot e saída analógica para 
usuários que desenvolvem aplicações 
customizadas; possibilidade de registrar dados 
com aquisição do Kit Datalogger modelo CDR-550 
(acessório opcional) 
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Ponderação 
de frequência 

A ou C 

Ponderação 
temporal 

Rápida (fast) ou lenta (slow) 

Desligamento 
automático 

Aproximadamente 10 min (sem operar o 
equipamento). Para desabilitar essa função ative 
o processo de gravação (MAX/MIN) 

Frequência de 
trabalho 

31,5Hz ~ 8KHz 

Microfome Capacitivo de eletreto de ½ polegada com  fio 

Calibração 

Externa, necessita de um calibrador acústico 
(acessório opcional, modelo CAL-5000). 
Equipamento possui ajuste externo (trimpot de 
ajuste) para calibração em 94dB (A) ou 114dB 
(A) 

Saída 
Analógica 

Saída AC – 0 ~ 500mV, onde 500mV referente 
ao limite máximo de cada escala. Impedância: 
600Ω. Conexão: 3,5 mm de diâmetro 

Terminal de 
operação 

0 ~ 50ºC 

Umidade de 
operação 

Menor que 80% UR 

Alimentação Bateria de 9 volts 

Dimensões 
Medidor: 207 x 68 x 29 
Microfone: 170  x  24,5  x 19mm 
Comprimento de cabo do microfone: 1 metro 

Peso 403g (sem bateria) 
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Termos de Garantia 
 
O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, 
foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo 
nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu 
perfeito funcionamento. 
 
Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou 
danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 12 
meses a partir da data da compra. 
A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como 
pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc. 
Excluem-se de garantia os seguintes casos: 
a) Uso incorreto, contrariando as instruções; 
b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados; 
c) Queda e exposição a ambientes inadequados. 
 
Observações: 
• Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir 
certificado de calibração, deve ser  encaminhada uma carta junto com o 
equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica 
da Instrutherm. 
• Caso a empresa possua  Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma 
nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito. 
• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição 
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e 
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos 
de manutenção ou emissão de certificado de calibração. 
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha 
sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de 
barras e n.º de série do equipamento. 
 
• Todas as despesas de frete (dentro ou fora do perío do de garantia) 

e riscos correm por conta do comprador.  
 
 

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso. 
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Ponderação temporal (Fast / Slow)  
 

Ponderação  
temporal 

Sinal contínuo de  
Referência de resposta MAX Tolerância 

F (Fast) -1.0 dB ±1dB / -2dB 
S (Slow) -4.1 dB ±2dB 

 
6. Cuidados e limpeza 
 

Nunca ultrapasse os limites estipulados de temperatura e umidade. 
O equipamento deve ser mantido seco e livre de fortes vibrações. 
A bateria deverá ser retirada de seu compartimento quando o instrumento 
não for operado por um longo período de tempo para evitar vazamento, 
danificando o instrumento. 
Pequenas pancadas ou assopros (até mesmo como meio de teste) sobre 
o microfone também irão danificá-lo. Caso algum defeito do gênero seja 
detectado, será considerado mau uso e seu reparo será devidamente 
orçado (vide termos de garantia na última página deste manual). 
Quando a medição for feita em ambientes externos, deve-se usar o 
protetor de vento para que o microfone não seja atingido diretamente pelo 
vento e meça outros sons. 
 
7. Acessórios 
 

 
Acessórios Fornecidos 
 
Manual de instruções (PDF – Online) 
Bateria 9V 
Suporte de microfone incorporado ao instrumento 
 
Acessórios Opcionais 
 
Calibrador acústico mod. CAL-5000  
Protetor de vento mod. SB-01 
Maleta de transporte mod. MA-800 
Maleta de transporte mod. MA-810 
Datalogger CDR-550 
Certificado de calibração RBC – IEC 60651 
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3. Descrição do equipamento 
 

 

 
 
1. Microfone 
2. Display 
3. Botão POWER (liga/desliga) 
4. Botão Hold 
5. Botão REC. MAX/MIN. 
6. Botão MAX. HOLD 
7. Botão de ponderação de frequência (A/C) 
8. Botão de ponderação temporal (Fast/Slow) 
9. Botão de seleção de escala (RANGE) 
10. Soquete de Saída AC (0 ~ 500mV) 
11. Saída RS-232 
12. Trimpot de calibração (ajuste) – 94dB (A) ou 114dB (A) 
13. Compartimento da bateria 
14. Suporte 
15. Soquete BNC 
16. Plug BNC 
17. Cabo do microfone 
18. Suporte do microfone 
19. Rosca para tripé (não fornecido) 
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4. Descrição do display 
 

 

 
 
 

1. Ponderação de frequência A /C 
2. Ponderação temporal Fast/Slow 
3. Escalas selecionáveis (30 ~ 80, 50 ~ 100 e 80 ~ 130dB) 
4. Escala automática 
5. Leitura em dB 
6. Função Hold (congelamento da leitura do display) 
7. Função Rec (memorização) 
8. Leitura máxima memorizada 
9. Leitura mínima memorizada 
10. P.H (peak hold), congela a maior leitura encontrada 
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6. O decibelímetro deverá exibir no display o valor 94 dB, caso contrário o 
usuário deverá ajustar a leitura através do trimpot de ajuste localizado na 
lateral do equipamento (fig. 1, item 12). 
7. Ao exibir o resultado esperado (94 dB) basta desligar o calibrador 
Nota 1: É importante ajustar periodicamente o seu medidor. Se possível, 
antes de cada medição, conforme a indicação da norma relacionada a 
ruído em uso. 
Nota 2: A Instrutherm recomenda a emissão de certificado de seus 
equipamentos pelo menos uma vez ao ano, para garantia de suas 
especificações técnicas. 
 
Informações Extras 
 
Substituição de Bateria 
 
1) Quando o símbolo         aparecer no canto superior esquerdo do 
display, é necessário substituir a bateria. Contudo, a medição ainda 
poderá ser feita por algumas horas antes do instrumento se tornar 
impreciso. 
2) Abra a tampa da bateria (fig.1, item 13) e remova a bateria. 
3) Instale uma nova bateria alcalina de 9V e recoloque a tampa 
 
Resposta de frequência (A/C)  
O equipamento foi calibrado com um sinal de 94dB (31,5Hz a 8KHz), com 
ponderação em A, especificações a seguir: 
 

Frequência 
(Hz) 

Característica 
da resposta 

Característica da 
resposta em C Precisão 

31,5 -39,4 -3dB ±3dB 
63Hz -26,2dB -0,8dB ±2dB 
125Hz -16,1dB -0,2dB ±1,5dB 
250Hz 8,6dB 0dB ±1,5dB 
500Hz -3,2dB 0dB ±1,5dB 
1KHz 0dB 0dB ±1,5dB 
2KHz 1,2dB -0,2dB ±2dB 
4KHz 1dB -0,8dB ±3dB 
8KHz -1,1dB -3dB ±5dB 
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6. Selecione a escala desejada através do botão RANGE (fig. 1, item 9). 
7. Leia o resultado no display. 

Configuração básica 

 
O usuário poderá optar pela seguinte configuração básica ao ligar o 
equipamento: 
Escala: AUTO – 30 ~ 130 dB 
Ponderação de frequência: A 
Ponderação temporal: Lenta (Slow)Modo de operação: Instantâneo / 
medição pontual (MAX e MIN desabilitados) 

Nota : Ressaltamos que as configurações podem ser alteradas a qualquer 
momento para adequar-se à norma de higiene ambiental em uso. 

Saída Analógica (AC)  

Este decibelímetro dispõe de uma saída analógica, onde o sinal emitido 
corresponde ao sinal recebido através do microfone. Se trata de um sinal 
de 0 ~ 500mV, onde 500mV é referente ao limite de cada escala. 

Calibração 

 
O instrumento possui um trimpot de ajuste localizado na lateral do 
aparelho (fig. 1, item 12). Antes de mais nada será necessário adquirir o 
calibrador acústico mod. CAL-5000 (Acessório opcional) Para proceder 
com a calibração siga os passos adiante: 

 
1. Ligue o instrumento. 
2. Configure o instrumento na ponderação de frequência “A”. 
3. Configure o instrumento na ponderação temporal Lenta (Slow). 
4. Insira cuidadosamente o microfone no orifício do calibrador mod. CAL-
5000. 
5. Ligue o calibrador selecionando a faixa 94 dB. 
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5. Operação 
 
Quando usar a ponderação A e C? 
 
O usuário deverá atentar-se à norma relacionada a ruído utilizada. Esta 
informará os parâmetros iniciais a serem configurados no equipamento. 
Basicamente, a ponderação “A” simula o ouvido humano, sendo por isso 
a mais utilizada nas mais diversas situações. Já a ponderação C é 
geralmente aplicada na medição de ruído  
de impacto ou em aplicações específicas (vide a norma sobre ruído que 
melhor se aplica ao vosso processo). 
 
Como usar a ponderação temporal Rápida e Lenta (fas t e slow)? 
 
Selecione ponderação temporal Rápida para taxas de amostragem 
maiores. Selecione ponderação temporal Lenta para monitorar uma fonte 
de som que tem um nível de ruído consistente ou a média dos níveis de 
ruído mudando rapidamente (taxas de amostragem menores). Selecione 
a resposta Lenta para a maioria das aplicações. 
 
Medição de ruído 
 
1. Abra o compartimento de bateria e insira uma bateria de 9V carregada. 
2. Ligue o aparelho através do botão POWER (fig. 1, item 3). 
3. Para medições instantâneas (medição pontual) basta ligá-lo. Já para 
medição de pico, congelando no display o valor máximo encontrado, 
pressione o botão MAX. HOLD (fig. 1, item 6), aparecerá P.H no display. 
 
 
Nota:  A função MAX. HOLD irá fixar a maior leitura encontrada no 
display. Será atualizada apenas se o máximo valor encontrado for 
ultrapassado durante a medição. Para “Resetar” a leitura de pico basta 
apertar novamente o botão MAX. HOLD e o medidor voltará a função 
normal (pontual). 
4. Selecione a ponderação desejada através do botão A/C (fig. 1, item 7). 
5. Selecione a ponderação temporal desejada (inicialmente será Fast) 
através do botão Fast/Slow (fig. 1, item 8). 
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6. Selecione a escala desejada através do botão RANGE (fig. 1, item 9). 
7. Leia o resultado no display. 

Configuração básica 
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corresponde ao sinal recebido através do microfone. Se trata de um sinal 
de 0 ~ 500mV, onde 500mV é referente ao limite de cada escala. 

Calibração 

 
O instrumento possui um trimpot de ajuste localizado na lateral do 
aparelho (fig. 1, item 12). Antes de mais nada será necessário adquirir o 
calibrador acústico mod. CAL-5000 (Acessório opcional) Para proceder 
com a calibração siga os passos adiante 
 
1. Ligue o instrumento. 
2. Configure o instrumento na ponderação de frequência “A”. 
3. Configure o instrumento na ponderação temporal Lenta (Slow). 
4. Insira cuidadosamente o microfone no orifício do calibrador mod. CAL-
5000. 
5. Ligue o calibrador selecionando a faixa 94 dB. 
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5. Operação 
 
Quando usar a ponderação A e C? 
 
O usuário deverá atentar-se à norma relacionada a ruído utilizada. Esta 
informará os parâmetros iniciais a serem configurados no equipamento. 
Basicamente, a ponderação “A” simula o ouvido humano, sendo por isso 
a mais utilizada nas mais diversas situações. Já a ponderação C é 
geralmente aplicada na medição de ruído  
de impacto ou em aplicações específicas (vide a norma sobre ruído que 
melhor se aplica ao vosso processo). 
 
Como usar a ponderação temporal Rápida e Lenta (fas t e slow)? 
 
Selecione ponderação temporal Rápida para taxas de amostragem 
maiores. Selecione ponderação temporal Lenta para monitorar uma fonte 
de som que tem um nível de ruído consistente ou a média dos níveis de 
ruído mudando rapidamente (taxas de amostragem menores). Selecione 
a resposta Lenta para a maioria das aplicações. 
 
Medição de ruído 
 
1. Abra o compartimento de bateria e insira uma bateria de 9V carregada. 
2. Ligue o aparelho através do botão POWER (fig. 1, item 3). 
3. Para medições instantâneas (medição pontual) basta ligá-lo. Já para 
medição de pico, congelando no display o valor máximo encontrado, 
pressione o botão MAX. HOLD (fig. 1, item 6), aparecerá P.H no display. 
 
 
Nota:  A função MAX. HOLD irá fixar a maior leitura encontrada no 
display. Será atualizada apenas se o máximo valor encontrado for 
ultrapassado durante a medição. Para “Resetar” a leitura de pico basta 
apertar novamente o botão MAX. HOLD e o medidor voltará a função 
normal (pontual). 
4. Selecione a ponderação desejada através do botão A/C (fig. 1, item 7). 
5. Selecione a ponderação temporal desejada (inicialmente será Fast) 
através do botão Fast/Slow (fig. 1, item 8). 
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