
EletricidadeUmidade Pressão Condutividade pHTemperatura

Laboratório
de Metrologia

www.novus.com.br/pt/labmetrologia



Laboratório
de Metrologia

ESTUDO TÉRMICO

Utilizar os serviços metrológicos da NOVUS é estar conectado a uma 
equipe altamente quali�cada que utiliza os melhores equipamentos e 
as melhores práticas para entregar a melhor experiência em serviços. 

O LABORATÓRIO DE METROLOGIA NOVUS é acreditado pela CGCRE - 
NIE-CGCRE-9 - item 11.1.2.1 desde sua criação há mais de dez anos. 
Sua trajetória de crescimento reforça a con�ança na marca NOVUS, 
sinônimo de qualidade e tecnologia em medição, controle e registro 
de grandezas físicas.

Ser integrante da Rede Brasileira de Calibração confere ao laboratório 
total padronização dos processos, competência técnica de alto nível, 
metodologia normalizada sempre atualizada e expressão dos 
resultados de calibração dentro das rigorosas exigências da norma 
ISO/IEC 17025, através do CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Entender o que o cliente precisa e adequar o serviço às suas 
necessidades de prazos, processos e aplicações tornam o 
LABORATÓRIO DE METROLOGIA da NOVUS um grande aliado na 
busca por melhoria de seu sistema de gestão, conferindo ao seu 
negócio toda a credibilidade que um serviço acreditado pela CGCRE, e 
realizado por um laboratório que integra a RBC, com certi�cado 
reconhecido INTERNACIONALMENTE pode oferecer.

O que é?

O estudo térmico consiste em avaliar as 
condições de temperatura de meios 
térmicos como câmaras térmicas e 
climáticas, banhos termostáticos e fornos 
(sem carga), comparando os resultados 
obtidos com aqueles indicados pela 
instrumentação do próprio equipamento 
em estudo.

Como é realizado?

Por meio dos vários sensores de 
temperatura distribuídos de forma a 
permitir uma reprodução �el das condições 
de temperatura no espaço a ser avaliado 
(conforme DOQ CGCRE 028), faz-se uma 
análise das condições de trabalho do 
equipamento estudado em comparação 
com os critérios de aceitação previamente 
estabelecidos pelo cliente.

Para que serve?

O estudo visa dar condições de avaliação 
da estabilidade térmica, da uniformidade 
térmica e do desvio da temperatura de 
controle, para que se estabeleça qual o 
volume de trabalho dentro da câmara e se 
possa avaliar onde se devem posicionar as 
amostras ou produtos a �m de manterem 
as suas características pré-de�nidas.

CALIBRAÇÃO DE CAMPO
O serviço de calibração é realizado no local por nossos técnicos 
altamente quali�cados.

Comodidade
Atendimento na sua empresa com data agendada.

Economia
Calibração em malha de todo o sistema de medição.

Produtividade
Equipamento pronto para produzir logo após as calibrações.

Con�ança
Você acompanha o processo com acesso aos resultados.

CALIBRAÇÃO NA NOVUS
O equipamento é enviado para o Laboratório de Metrologia 
NOVUS, onde é calibrado nas melhores condições ambientais.

Facilidade 
Instale e use: seu equipamento já sai de fábrica calibrado.

Economia 
Com apenas um processo, você compra o produto e o serviço.

Customização
O equipamento é calibrado nos pontos e faixas que você 
precisa.

Alta exatidão
Valores de incertezas sensivelmente menores.
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Escopo de
Acreditação

Serviços Rastreados

• Termômetros
• Câmaras térmicas
• Banho termostático
• Sensores de temperatura
• Câmaras climáticas

• Termohigrômetros
• Transmissores de 
temperatura e umidade 
relativa

TEMPERATURA E UMIDADE

PRESSÃO

• Barômetro (com conexão de 
pressão) 
• Manômetros
• Transmissores de pressão 
• Vacuômetros

FÍSICO-QUÍMICA

• Medidor de pH
• Medidor de condutividade

ELETRICIDADE

• Multímetros
• Fontes de tensão e corrente
• Multicalibradores

MASSA

• Balanças digitais
• Balanças analíticas  
• Balanças semi-analíticas

TEMPO E FREQUÊNCIA

• Cronômetros
• Temporizadores
• Tacômetros
• Centrífugas

TEMPERATURA

• Termômetro de Liquido em 
Vidro (TLV)
• Termômetro de Radiação 
Infravermelha e Outras 



Siga-nos em nossas redes sociais

Medimos com precisão.
Controlamos com excelência.
Registramos com segurança.

Estados Unidos - Florida
201 South Biscayne Blvd, Suite 1200
Miami, FL - 33131 - USA
Tel: +1 786 235-2674

info@novusautomation.com

Canoas - Matriz e Fábrica
Rua Engenheiro Homero Carlos Simon, 737
Guajuviras
Cep: 92442-000 - Canoas - RS - Brasil
Tel: +55 51 3323-3600 

Argentina - Buenos Aires
Zapiola, 829 C1426ATQ
Colegiales
Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 4554-6441

argentina@novusautomation.com

São Paulo - Comercial
Rua Sampaio Viana, 75/12° andar
Paraíso
CEP: 04004-911 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: +55 11 3097-8466

sp@novusautomation.com  

França - Lyon
26 chemin de la Madone, Bât D
Lyon - Lentilly
France
Tel: + 33 4 78 81 09 01

info@novusautomation.fr

Curitiba - Comercial
Rua Sete de Setembro, 4848 Cj.1302
Batel
Cep: 80240-000 - Curitiba - PR - Brasil
Tel: +55 41 3244-0514

pr@novusautomation.com
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