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Exemplo de aplicação

Um gerenciamento técnico das instalações consiste em criar um 

clima interno que garanta um ambiente de trabalho saudável e uma 

ótima qualidade de produção. Contudo, o consumo de energia e 

os custos operacionais dos edifícios precisam ser mantidos tão 

baixos quanto possível. A medição digital por meio de aparelhos e 

sensores ajuda a verificar a qualidade do ar e otimizar os sistemas 

de ventilação, ajustar eficientemente os sistemas de aquecimento, 

refrigeração, ar-condicionado e manter as instalações elétricas. 

Estas são as tarefas de seus engenheiros encarregados dos 

serviços, que habitualmente trabalham em uma extensa quantidade 

de edifícios utilizando diferentes aparelhos de medição. Uma das 

principais tarefas do responsável pelo gerenciamento de instalações 

técnicas é manter uma visão geral do pessoal, tecnologia e dados 

de medição e minimizar a quantidade de trabalho e material 

necessário.

Gerenciamento eficiente de instalações com uma 
parceira forte para medir tarefas e serviços.

Com a Testo, você tem uma parceira forte ao seu lado, que lhe 

fornecerá todo o equipamento de medição necessário para 

realizar todas as suas tarefas de gerenciamento de instalações. 

Além disso, você obtém um serviço sob medida para tornar seu 

trabalho mais fácil, mais preciso e mais rápido, e ajudar 

ativamente a otimizar seus processos de serviço de campo. Não 

somente os equipamentos de medição são práticos e intuitivos 

de operar - graças aos aplicativos e menus específicos do 

usuário - também o processo de documentação é 

consideravelmente mais fácil, devido ao registro digital. Para um 

gerenciamento melhor e mais eficiente das instalações.
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Exemplo de aplicação do gerenciamento de instalações Testo 

O desafio.

As empresas de gerenciamento de instalações não só costumam 

empregar dezenas ou mesmo centenas de engenheiros de serviço, 

também são necessários diversos equipamentos para as inúmeras 

tarefas de medição envolvidas no gerenciamento de instalações, e 

estes são adquiridos de uma ampla variedade de fabricantes. 

Quando se trata de gerenciar o equipamento de teste, a aquisição, 

a manutenção e a calibração dos aparelhos técnicos implica uma 

dose alta de organização. Os muitos conceitos operacionais e de 

software diferentes também dificultam o manuseio dos aparelhos 

por parte dos engenheiros que prestam estes serviços. As 

aplicações de medição, portanto, levam mais tempo. Funcionários 

inexperientes ou menos qualificados não são capazes de interpretar 

as leituras corretamente ou de tomar as medidas necessárias. Em 

muitos casos, os equipamentos de medição não estão disponíveis 

simplesmente porque foram enviados para calibração, ou os dados 

registrados são armazenados em diferentes plataformas e precisam 

ser reunidos, o que é um procedimento trabalhoso. A documentação 

exigida leva muito tempo e implica em custos desnecessários. 

A solução.

A Testo oferece um pacote completo sob medida para o gerenciamento 

de instalações técnicas: aparelhos de medição digitais, software 

inovador e aplicativos específicos para a documentação e 

armazenamento digital dos dados registrados. Você não precisa mais 

gastar muito tempo selecionando e adquirindo aparelhos de medição 

de diferentes fabricantes. Na Testo, você pode obter uma grande 

variedade de equipamentos que nenhum outro fabricante de 

tecnologia de medição pode oferecer, todos de um único fornecedor. 

Oferecemos aparelhos de medição digitais confiáveis para a 

otimização dos sistemas de ventilação, verificação dos sistemas de 

ventilação e aquecimento, para o ajuste eficiente dos sistemas de 

refrigeração e ar-condicionado, manutenção de instalações elétricas, 

detecção precisa de pontes térmicas e também para a identificação 

confiável das causas de mofo em superfícies. Como os aparelhos de 

medição Testo podem cobrir múltiplas áreas de aplicação, o 

engenheiro responsável pelo serviço pode trabalhar de forma mais 

eficiente, porque não somente os aparelhos têm uma conexão de 

aplicação, mas também possuem uma operação intuitiva semelhante. 

Com isto, reduz-se o tempo necessário para treinar novos funcionários 

e também é possível baixar a taxa de erro. 

Considerando que vários aparelhos possuem sensores sem fio, as 

leituras podem ser verificadas de forma fácil e confiável. Os 

resultados das medições podem ser determinados de forma rápida 

e fácil e enviados diretamente ao cliente ou à empresa na forma de 

relatórios, incluindo imagens digitais e comentários. 

Isto poupa muito tempo de trabalho no local: Com as soluções de 

medição da Testo, um trabalho de medição, que antes levava mais 

de uma hora, pode ser concluído com menos de 45 minutos. 

Quando se trata de gerenciar seu equipamento de teste, você pode 

ter confiança total na Testo. A Testo utiliza PRIMAS, um sistema 

integral de gerenciamento de equipamentos de teste, para lidar com 

a calibração de sua tecnologia, gerenciamento de documentação, 

monitoramento de prazos de calibração e prazos de manutenção, 

assim como logística e organização. 

Um resumo das vantagens.

•  “Seu parceiro completo”: toda a tecnologia de medição que 

você precisa para todas as suas tarefas de gerenciamento de 

instalações, vindas de um único fornecedor

•  Maior eficiência no gerenciamento de equipamentos de teste 

e medição 

•  Economia de tempo e dinheiro: aplicações de medição mais 

rápidas e documentação de dados de medição digital 

•  Conformidade confiável com a norma ISO-9001 graças ao 

registro digital e à rastreabilidade de todos os processos

Mais informações.

Para mais informações sobre os aparelhos de medição, 

aplicações e serviços de gerenciamento de instalações da Testo, 

por favor consulte o site www.testo.com.br.


