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Utilizar os serviços metrológicos da NOVUS é estar conectado a

Ser acreditado RBC confere ao laboratório total padronização dos

uma equipe altamente qualificada que utiliza os melhores

processos, competência técnica de alto nível, metodologia

equipamentos e as melhores práticas para entregar a melhor

normalizada sempre atualizada e expressão dos resultados de

experiência em serviços.

calibração dentro das rigorosas exigências da norma ISO/IEC 17025,

O LABORATÓRIO DE METROLOGIA NOVUS é acreditado pela
CGCRE/INMETRO desde sua criação há quase dez anos. Sua

através do CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.
Entender o que o cliente precisa e adequar o serviço às suas

trajetória de crescimento reforça a confiança na marca NOVUS,

necessidades de prazos, processos e aplicações tornam o

sinônimo de qualidade e tecnologia em medição, controle e registro

LABORATÓRIO DE METROLOGIA da NOVUS um grande aliado
na busca por melhoria de seu sistema de gestão, conferindo ao seu

de grandezas físicas.

negócio toda a credibilidade que um serviço RBC com certificado
reconhecido INTERNACIONALMENTE pode oferecer.

Calibração na NOVUS
O equipamento é enviado para o Laboratório de Metrologia
NOVUS, onde é calibrado com a menor incerteza e 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.

Calibração em 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 medições.
Con ança
Você acompanha o processo com acesso aos resultados.

ESCOPO
Volume · Eletricidade · Tempo · Temperatura · Frequência
Umidade relativa · Pressão · pH · Condutividade

ESCOPO
Balanças · Eletricidade · Tempo · Temperatura · Frequência
Umidade relativa · Pressão · pH · Condutividade

Saiba mais em:

www.novus.com.br/laboratorio

Estudo Térmico
O que é?

Como é realizado?

Para que serve?

O estudo térmico consiste em avaliar as

Por meio dos vários sensores de temperatura

O estudo visa dar condições de avaliação da

condições de temperatura dentro do meio

distribuídos de forma a permitir uma

estabilidade térmica, da uniformidade

térmico (geladeira, freezer, estufa, banho

reprodução fiel das condições de temperatura

térmica e do desvio da temperatura de

térmico, autoclave, forno) sem carga e

no espaço a ser avaliado (conforme DOQ

aqueles indicados pela instrumentação do

controle, para que se estabeleça qual o
CGCRE 028), faz-se uma análise das condições volume de trabalho dentro da câmara e se
de trabalho do equipamento estudado em
possa avaliar onde se devem posicionar as

próprio equipamento em estudo.

comparação com os critérios de aceitação

amostras ou produtos a fim de manterem as

previamente estabelecidos pelo cliente.

suas características pré-definidas.

comparar os resultados obtidos com

Grandezas
Temperatura & Umidade

Volume

Calibração de instrumentos:
Termômetros
Câmaras térmicas
Banhos
Sensores de temperatura
Termômetros infravermelho
Câmaras climáticas
Termômetros de líquido em vidro
Termohigrômetros
Transmissores de temperatura e umidade relativa




















Calibração de instrumentos:
Provetas
Buretas
Pipetas
Balão Volumétrico
Becker
Erlenmeyer
Picnômetros
Micropipetas
Atendimento em variados segmentos, como: Laboratórios de
análise de água e alimentos, Indústrias cosméticas, farmacêuticas,
laboratórios de análise clínica, fertilizantes, companhias distribuidoras
de água, bebidas, plástico, borracha, alimentícia e biogenética.

Atendimento em variados segmentos, como: indústrias
cosméticas, farmacêuticas, fertilizantes, companhias distribuidoras
de água, laboratórios de análise de água e alimentos, bebidas,
plástico, borracha, alimentícia, biogenética, bancos de cordão
umbilical, de plasma e de sangue e laboratórios de análise clínica.

Condutividade & pH
Pressão
Calibração de instrumentos:
Barômetro (com conexão de pressão)
Manômetros
Transmissores de pressão
Vacuômetros

Calibração de instrumentos:
pHmetros
Condutivímetros









Atendimento em variados segmentos, como: Indústrias
cosméticas, farmacêuticas, fertilizantes, companhias distribuidoras
de água, laboratórios de análise de água, laboratórios de análise de
alimentos, bebidas, mineradoras e piscicultura.

Atendimento em variados segmentos, como: HVAC,
laboratórios de ensaios, hospitais, indústrias alimentícias,
farmacêuticas, petróleo e gás, cosméticas, agronegócio e tintas.

Tempo & Frequência
Eletricidade
Calibração de instrumentos:
Alicate amperímetro
Multímetros
Fontes de tensão e corrente
Multicalibradores






Atendemos em variados segmentos, como: Distribuidoras de
energia, energia solar, empresas de instalação elétrica, manutenção
elétrica.

Massa
Calibração de instrumentos:
Balanças digitais
Balanças analíticas
Balanças semi-analíticas





Atendimento em variados segmentos, como: Indústrias
cosméticas, farmacêuticas, fertilizantes, companhias distribuidoras
de água, laboratórios de análise de água, laboratórios de análise de
alimentos, bebidas, plástico, borracha e alimentícia.

Calibração de instrumentos:
Cronômetros
Temporizadores
Tacômetros
Centrífugas






Atendemos em variados segmentos, como: Laboratório de
análise de agua e alimentos, cosmética, farmacêuticas, laboratório
de análise clínica, fertilizantes, companhia distribuidora de aguas,
bebidas, plástico, borracha, alimentícia, biogenética.

Medições na NOVUS
100 Pa até 100 Mpa
100 Pa até 100 Mpa
100 Pa até 100 Mpa
100 Pa até 80 kPa
100 Pa até 80 kPa

Medidor de pH

Medições no cliente
0,5 mA até 22 mA
0,5 mA até 22 mA

Medidor de pH

100 Pa até 70 Mpa
100 Pa até 70 Mpa
100 Pa até 70 Mpa

100 Pa até 80 kPa
100 Pa até 80 kPa

Acesse o nosso

certi cado

CAT Lab Metrologia - 6100092.0518

Do Brasil para mais de 60 países.

A NOVUS possui uma linha completa de produtos e
serviços adequados a automação de saneamento.
Além disso, conta com uma equipe de
pro ssionais com ampla experiência na área de
projetos e com capacidade de auxiliar na escolha
das melhores alternativas e produtos.

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

Controladores de Processo
Termostatos Digitais
Transmissores de Pressão
Condicionadores e Isoladores
Transmissores de Temperatura
Calibradores
Data loggers
Aquisição de Dados
Softwares e Remotas
Registro e Supervisão
Contadores e Temporizadores
IHMs, CLPs e Relés Programáveis
Fontes e Inversores
Módulos de potência e SSR
Transmissores de Umidade

www.novus.com.br | 11 3097.8466 | 51 3323.3600

