CABINA AUDIOMÉTRICA

S-PREMIUM

Desenho elegante
e inovador

Classe I

Montagem em menos
de 7 minutos

Alta absorção
do som

10 modelos standard
+
medidas especiais

www.sibelmed.com

S-PREMIUM

S-PREMIUM · cabina audiométrica
S-PREMIUM
A cabina audiométrica S-Premium da Sibelmed é um
produto de saúde CE de Classe I em conformidade com
é Regulamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745,
fabricado por SIBEL,S.A.U - SIBELMED com um elevado
índice de isolamento acústico. O seu desenho elegante
e o seu inovador sistema de montagem fazem da
S-PREMIUM uma cabina concebida para um amplo setor
de especialidades: desde consultas de ORL ou serviços de
prevenção, até óticas e centros audioprotésicos.
Foi concebida com novos materiais de primeira
qualidade que por sua vez não têm substâncias nocivas e
são produzidos de forma sustentável.

100%

Desenho elegante
e inovador

100% lavável

Porta de vidro

Sensação
de amplitude

Além disso, a S-PREMIUM tem um acabamento exterior e
interior com painéis laváveis.

Sistema de montagem patentado
O nosso sistema revolucionário, baseado em bricks,

X

permite uma montagem rápida, simples e não precisa de
pessoal especializado.
A estrutura da cabina não precisa de parafusos. Baseia-se
num sistema patenteado de juntas de união de madeira
com molas e massa.

Fácil montagem

Sem parafusos

Ligação Universal
A Cabina S-Premium é compatível com todos os audiómetros
do mercado, graças ao novo sistema de ligação universal
que permite realizar até 10 ligações entre o interior e o
exterior da cabina S-Premium (Jacks, USB, rede.).

Novo sistema de ligação
universal

Luz com sensor de
movimento

Iluminação
Iluminação sem interruptor, é ativada através de um sensor
de movimento que oferece uma poupança de energia,
para além de proporcionar ao paciente uma luz elegante
e confortável.

YouTube

SIBELMED no YouTube: visite o nosso canal e
verá a montagem da Cabina S-Premium em
menos de 7 minutos.

Rampa de acesso
Painéis absorventes integrados

Janela reversível

Sistema patentado
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Normativas
A Cabina S-PREMIUM é um Produto de saúde CE de Classe
I em conformidade é Regulamento de dispositivos médicos
(UE) 2017/745. Além disso cumpre:
•
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013
•
EN 60601-1-6:2010+A1:2015
•
EN 62366:2008+A1:2015
•
EN ISO 14971:2019
•
EN 1041:2008+A1:2013
•
EN ISO 15223-1:2016
•
ROHS II
•
RAEE RD 110/2015 (Espanha)
Facilita o cumprimento das normas de audiometria
ISO 8253-1 e ANSI S3.1
Os locais destinados à prática de audiometrias periódicas
não devem exceder os níveis de pressão sonora referidos na
norma EN ISO 8253-1:2010, embora seja sempre preferível
a utilização de uma cabina audiométrica, onde se conseguem
os níveis adequados de isolamento acústico para um correto
teste audiométrico.

Isolamento acústico

Ensaio certificado por laboratório SoundLab

Modelos
Medidas (cm)

Exteriores

Modelo A

129x129x212

Modelo B

138x106x222

Modelo C

198x168x222

Modelo D

198x198x222

Modelo E

228x198x222

Modelo F

228x228x222

Modelo G

258x228x222

Modelo H

258x258x222

Modelo I

288x258x222

Modelo J

288x288x222

Modelo K

medidas especiais

Módulos opcionais
•
•
•
•

Rampa de acesso para pacientes com mobilidade
reduzida (exceto modelo B)
Pavimento com superfície facilmente lavável
Ventilação forçada, melhora a ventilação da cabina
Alteração do sentido de abertura da porta

Rampa de acesso

Pavimento lavável

Ventilação forçada silenciosa
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Especificações técnicas segundo o modelo
A

B

C=>J

Exteriores porta (cm.)

82x200

75x210

92x210

Interiores porta (cm.)

71x189

63x179

81x199

82x60

60x60

41x60 => 60x60

43,4 dB

42,5 dB

consultar

41 dB

37 dB

consultar

Modelo
DIMENSÕES

Janela (cm.)
CARACTERÍSTICAS
Atenuação a 5 KHz (dB)
Atenuação global (± 3 dB)
Peso aprox.

33 dB

31 dB

consultar

500 Kg

500 Kg

770 Kg => 1440 kg

Janela

Vidro duplo com moldura em PVC
Vidro duplo com moldura em PVC

Porta
Rampas de acesso

74x74x10 cm

Pontos de fecho

Não

84x74x10 cm

4 dobradiças e 7 pontos de ancoragem
Rodapés

Base
Mesa exterior (cm.)

Amovível 113x45x3

Mesa interior (cm.)

Sim

Acabamento exterior

Verniz aquoso

Acabamento interior

Verniz aquoso + painéis absorventes integrados

Ventilação

Livre por labirinto / Forçada (opcional)

Iluminação interior

Luz LED - 220V 50-60 Hz

Placa ligações

Universal

Pré-instalação campo livre

Sim

Pavimento

Alcatifa / Pavimento lavável (opcional)

Alimentação

110-220 V 50-60 Hz

Potência

50 W
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Atenuação a 10 KHz (dB)

