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Sistemas de Monitorização
de Ambiente Térmico
Data logger, sensores e software para avaliação
de conforto, stress térmico e ambientes frios

Desde a década de 1970, a LSI LASTEM projecta e fabrica uma linha de equipamentos
para avaliação da qualidade do ambiente térmico e o conforto dos seus ocupantes, que
é líder de mercado em sistemas de monitorização. Os nossos sistemas consistem em
instrumentos especializados e sofisticados para avaliar as propriedades térmicas do
ambiente e um dispositivo para aquisição, exibição de dados e cálculo em tempo real
dos índices de conforto mais relevantes. O sistema está dotado de um software de
última geração para uma análise térmica mais abrangente, que permite a determinação
completa dos índices ISO e uma fácil criação de projectos e relatórios completos de
conforto térmico.
Neste documento:

Pag.

Aplicações
■ Monitorização do stress térmico nos locais de trabalho (índices WBGT e PHS), para
uma avaliação das condições térmicas operativas e definição dos tempos de
exposição/repouso no trabalho;
■ Monitorização do stress térmico em ambientes frios para locais de trabalho interiores
e exteriores, para ajuste do nível de roupas e dos tempos de exposição;
■ Monitorização do conforto nos locais de trabalho para determnar as condições
térmicas ideais;
■ Monitorização de ambientes (habitações, edifícios) para regulação e optimização da
eficiência dos sistemas de aquecimento / refrigeração, resultando no conforto
térmico e poupança de energia.

Equipamento
portátil para
monitorização de
ambientes térmicos.
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Sistema de Monitorização Portátil

Uma melhor
sensação térmica
aumenta a saúde, a
produtividade e o
desempenho.

Sistema de monitorização
portátil de ambientes térmicos
www.lsi-lastem.com

Destaques
■ Cálculo dos índices de conforto (PMV-PPD), stress
térmico (PHS) e frio (ITR) com o pacote de software
TEA;
■ Cálculo em tempo real dos seguintes índices:
WBGT, temperatura operacional, índice de calor,
percentagem de pessoas insatisfeitas por corrente
de ar, temperatura do pavimento e assimetria
radiante;
■ Executa várias medições em diferentes locais ao
mesmo tempo com recurso a tecnologia rádio;
■ Compatível com um vasto catálogo de sensores
de qualidade do ar interior, sensores de luz e
sensores meteorológicos ao ar livre, para
concepção de sistemas de monitorização ambiental
completos all-in-one;
■ Rápida instalação e configuração do sistema.

O sistema é composto por um conjuto específicos de sensores e um registador de dados montado
num tripé. A seleção dos sensores é feita de acordo com a aplicação: conforto térmico, stress térmico
ou stress pelo frio. Alguns índices (incluíndo WBGT, Índice de Calor, Temperatura Operativa,
Percentagem de pessoas insatisfeitas por corrente de ar, Temperatura do pavimento e Assimetria
radiante) são calculados on-line pelo Datalogger. Mais índices, exigindo cálculos complexos, são
determinados com recurso ao software TEA (Thermal Environments Application). Para o registo de
dados, a LSI LASTEM oferece duas soluções diferentes. Com o equipamento M-Log, cujos sensores
são conectados via cabo e o equipamento R-Log que suporta ligações de cabo e rádio. Com o
equipamento R-Log, os recursos de monitorização são praticamente ilimitados: gerir um alto número
de sensores e monitorizar vários locais ao mesmo tempo torna-se fácil e eficaz em termos de tempo.

Sistema de Multi-medição
Os sistemas de monitorização LSI
LASTEM suportam uma vasta
gama de sensores, não apenas
para aplicações em ambientes
térmicos, mas também para
análises completas de qualidade
ambiental
interior
–
como
concentração de gás, luz e
quantidades radiométricas.
Sistema de rádio
Os Dataloggers R-Log suportam
conexão de cabo e rádio, com
capacidade virtualmente ilimitada
em termos do número de
sensores que podem ser geridos.
A distância máxima entre os
sensores de rádio e o R-Log é
500m (linha de visão). Com o RLog, gerir um alto número de
sensores e monitorizar vários
locais ao mesmo tempo torna-se
fácil e eficaz em termos de tempo.

LSI LASTEM S.r.l.

Medições de curto ou
longo prazo
Programe a aquisição de dados
de acordo com as suas próprias
necessidades:
escolha
uma
pesquisa longa num único local ou
várias pesquisas curtas em locais
diferentes.
Os
nossos
Dataloggers suportam uma lógica
de múltiplas pesquisas, sendo que
pode
definir
marcadores
específicos nos dados para
facilitar o pós-processamento.
Software TEA
Software de última geração,
projectado para análises térmicas
mais abrangentes disponíveis no
mercado. Com 3 módulos
específicos (ambiente moderado,
quente e frio), pode realizar
cálculos de índice ISO, gerar
projectos e relatórios de conforto
térmico, realizar simulações e
organizar registos e resultados na
base de dados.

TEA Calculator
O software TEA oferece um rápido
sistema de cálculo de índices.
Com essa ferramenta, podem ser
calculados facilmente diferentes
índices, utilizando quantidades
simuladas (em vez de medições
reais) para verificar a flutuação
dos resultados, editando valores e
realizando análises de detecção.
Comunicação com PC
A qualquer momento, após ou
durante a pesquisa, o sistema
pode ser conectado a um sistema
de PC para download de dados
directamente
via
cabo
ou
contectando o sistema via modem
GSM. O último caso permite que o
utilizador programe sistemas
autónomos e aceda aos dados
sem a necessidade de estar
presente no local de medição.
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Conjuntos disponíveis
Sistema de monitorização termo-ambiental portátil
www.lsi-lastem.com

KIT 1.0: Sistema termo-ambiental portátil
Tipo de Datalogger: M-Log. Este sistema, combinado com o
software TEA, calcula os seguintes índices: PHS (stress
térmico, ISO7993), PMV-PPD (conforto ambiental, ISO7730)
e ITR (ambientes frios, ISO11079). Para adicionar o cálculo
do índice WBGT (ISO7243), basta incluir um sensor de
temperatura de bulbo húmido ESU121 (ao utilizar o sistema
para o cálculo de WBGT, o anemómetro de fio quente deve
ser desligado).

KIT 1.1: Sistema termo-ambiental portátil via
rádio
Tipo de Datalogger: R-Log. Este sistema tem os mesmos
características de base que o M-LOG, mas o
termohigrómetro, sonda de temperatura de globo e a sonda
de temperatura de bolbo húmido são conectados via rádio ao
datalogger, o que deixa 3 entradas extra para ligação de
sensores por cabo, tal como o anemómetro de fio quente
(ESV106), necessário para calculo do Índice de Taxa de
Corrente de ar (ISO7730), radiómetro global, utilizado para
cálculo do índice do número de pessoas insatisfeitas por
assimetria radiante (ISO7730), ou o sensor de temperatura
de pavimento (EST130), necessário para cálculo no índice de
pessoas insatisfeitas devido a temperatura do piso
(ISO7730).

Ref.ª

KIT 1.0 KIT 1.1

EST131

Sonda de temperatura de globo, via cabo

ELR205

Sonda de temperatura de globo,via rádio

ELA130

Conexão de cabo entre o sensor ELR205 e o sensor ESU121

Portable Monitoring System

ELO009

Descrição
Data logger
R-Log data logger MASTER. 5 entradas
Conexão ao sensor por rádio e cabo.
M-Log data logger. 5 entradas
Conexão ao sensor por cabo.
Temperatura Radiante

Temperatura de bolbo húmido natural ventilada
ESU121

Sonda de temperatura de bolbo húmido

Nota 1

Temperatura do ar
EST003

Sonda de temperatura do ar

Termohigrómetro, via rádio

Nota 4

DYA235

Protecção contra a componente radiante com ventiação forçad

Nota 5

ESU403.1
ESU102

MW9020-ENG

Temperatura do ar e humidade relativa
ELR200

Termohigrómetro (capacitivo) por cabo
Termohigrómetro (psicrómetro) por cabo

Nota 2

Nota 2

continua

LSI LASTEM S.r.l.
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seguinte | Tabela de componentes
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Ref.ª

Descrição

M-LOG R-LOG

Velocidade do Ar
ESV107

Anemómetro de fio quente, por cabo

ESV106

Anemómetro de fio quente. Medição de turbulência

ESV307

Anemómetro de fio quente, por cabo. Saída RS-232

ESV306

Anemómetro de fio quente por cabo.
Medição de turbulência. Saída RS-232
Sensores de desconforto local

ESR231
EST130

Nota 3

Nota 3

Nota 8

Nota 8

Nota 9

Nota 9

Nota 6

Nota 6

Nota 7

Nota 7

Radiómetro global. Permite o cálculo das pessoas insatisfeitas pelo
índice de assimetria radianta (ISO7730). Utiliza duas entradas.
Sensor de tempetatura do solo. Permite o cálculo do índice de
pessoas insatisfeitas pelo índice de temperatura do solo (ISO7730)
Acessórios

BSC015

Fonte de alimentação 220Vac – 12Vdc, carregador de bateria

BSV304

Tripé

BVA305

Braços para sensores e Datalogger em tripé

BWA315

Mala

BWA316

Mala

BWA048

Saco para tripé e braços
Modem GSM

DEA718

Modem GSM

BSZ313

Cabo de conexão GSM
Programas PC

BSZ317
BSZ313
BSZ315

DZC401S
CSIT.9

Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
Note 8

Nota 9

Certificado de calibração de anemómetro de fio quente. ISO
Certificado de calibração de anemómetro de fio quente. ACCREDIA
Certificado de calibração de termómetro EST003. ACCREDIA

CSIT.T15

Certificado de calibração para termohigrómetros ESU403.1 ou
ELR200. ACCREDIA para temperatura e ISO para Humidade Rel.

CSIT.T25

Nota 2
Nota 3

MóduloTEA para ambientes frios. Cálculo do índice ITR index.
Calculador
Certificados de Calibração

CSIT.T10

CSIT.T20

Nota 1

Módulo TEA para ambientes quentes. Cálculo do índice PHS.
Calculador
Módulo TEA para ambientes de conforto. Cálculo do índice PMV-PPD.
Calculador

Certificado de calibração para termómetro EST131, EST205.
ACCREDIA
Ceertificado de calibração para termohigrómetro (psicométrico)
ESU102. ACCREDIA

Utilize quando for necessário o cálculo do índice WBGT (ISO7243). Ao utilizar o sistema para o cálculo de WBGT, o
anemómetro de fio quente deve ser desligado;
Alternativa ao ESU403.1 quando for necessária a medição da % de HR utilizando o método psicométrico;
Alternativa ao ESV107 quando for necessária a medição da velocidade do ar e a turbulência para cálculo da taxa
de fluxo (ISO7730) directamente pelo Datalogger;
Utilizando os sensores ELR200 e ELR205 via rádio, o Datalogger fica com três entradas livres para sondas de
cabo. Se optar por um termohigrómetro por cabo (ESU102 ou ESU403.1), ficará disponível apenas uma entrada;
Acessório utilizado com o sensor ELR200 em aplicações com fontes de alta radiação (ex. Exposição directa à luz solar);
Adicione-o quando os índices para ambientes frios forem necessários. Para cálculo do índice ITR, certifique-se que
os sensores do termómetro e do anemómetro de fio quentes estão incluídos no kit;
Todos os sensores são fornecidos com um relatório de teste. Certificados de calibração específicos (tipo ISO e
ACCREDIA) estão disponíveis para todos os parâmetros;
Estes sensores medem índices de desconforto localizados, verificando se o conjunto de sensores seleccionado
permite a medição simultânea da solução escolhida e de um ou ambos o sensores. Se não for possível, estas
medições devem ser realizadas num horário diferente;
Opcional. É possível conectar os Datalogger’s M-Log e R-Log via modem ao PC. O programa (3DOM) incluído com
o dispositivo permite a conexão e download de dados, mesmo via modem.

LSI LASTEM S.r.l.

20090 Settala (MI) Italy tel: +39 02 954141 fax: +39 02 95770594 e-mail: info@lsi-lastem.it |

6

Líder em Análise de Ambiente Térmico

De acordo com
a ISO7243
“Estimativa do
Stress Térmico
no trabalhador
com base no
índice WBGT”

7

Heat Shield – Medidor portátil sem fios WBGT

HEAT SHIELD – PROTECÇÃO DO STRESS DE CALOR

Heat Shield
Medidor Portátil sem fios WBGT
www.lsi-lastem.com

Destaques
■ Avaliação rápida, em tempo real, confiável e
precisa do índice WBGT interior e exterior
■ Avaliação em tempo real do índice PMVPPD (ISO7730)
■ Sonda de verificação para avaliação da
calibração do sistema
■ Tecnologia rádio integrada para monitorização
simultânea wireless em diferentes locais/alturas
■ Classificação IP54 para funcionamento em
condições ambientais adversas
■ 8 Mb de memória para registo de dados
■ Autonomia de bateria: 200h (20h modo rádio)
■ Start/Stop automático
■ Sonda projectada para desempenho de
acordo com a norma ISO7726
■ GIDAS TEA o software mais avançado
disponível no mercado para análise de
ambiente térmico
■ Suporte para análise do conforto térmico
ISO7730 com índices PMV e PPD, Stress de
calor e frio Índice da tensão devida ao calor
prevista (PHS), Isolamento térmico requerido
(IREQ)

O Heat Shield inclui a temperatura de globo, a temperatura de bolbo húmido, a temperatura de
bolbo seco, a humidade realtiva e exibe o índice on-line WBGT interior e exterior, índice de calor e
índice Humidex. Além disso se for conectado um anemómetro, o Heat Shield pode calcular
directamente o índice de conforto PMV-PPD (ISO7730). Graças à tecnologia rádio integrada, o
Heat Shield pode suportar até duas unidades de satélite para calcular o WBGT em diferentes
alturas (conforme as recomendações descritas na ISO7243:1989) ou em locais diferentes. Quando
equipada com anemómetro, a unidade também pode ser utilizada para a análise precisa de
ambientes térmicos, graças ao software mais avançado disponível no mercado para essa
finalidade, o GIDAS TEA. Usando o software, o utilizador pode fazer o cálculo dos índices ISO
adicionais para conforto térmico – PMV (Voto médio previsto), PPD (Percentagem de Pessoas
Insatisfeitas) ou stress por calor e frio – índice PHS (Índice da tensão devida ao calor prevista),
Isolamento térmico requerido (IREQ), limite de exposição (Dlim). O software também permitirá
análises aprofundadas de WBGT, PMV/PPD e criação de relatórios.
Para obter mais informações sobre protecção térmica, consulte o catálogo LSI LASTEM MW9002-ENG.

Medições
O Heat Shield está equipado com sensores incorporados para medir a temperatura de globo (tg), a temperatura
de bolbo húmido (tnw), a temperautra de bolbo seco (ta) e a humidade relativa (rh). Todos os sensores estão
projectados em conformidade com a norma ISO7726. O Heat Shield suporta tanto termómetros de globo de 15
cm (6”) quanto de 5 cm (2”), bem como anemómetros para medição de velocidade do ar (va).

Sensor Tg,
Ø 5 cm (2”)

Sensor Tg,
Ø 15 cm (6”)

Sensor
Ta & RH%

Sensor Tnw

ESV125 Va
sensor
(fio
quente)

sensor DNA205
Va

continua
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A tecnologia de fio quente oferece um desempenho ideal em ambientes interiores e em condições de
baixa velocidade do ar, enquanto o anemómetro DNA205 é ideal para utilizações no exterior.

Cálculos
O Heat Shield calcula e exibe os seguintes
índices:
- Índice WBGT interior e exterior (ISO7243). Até 3
locais simultâneos requer unidades de satélite;
- WBGT médio ponderado cabeça-torso-tornozelo
(ISO7243) (requer unidades Satélite);
- Índiíce de calor de acordo com o anexo técnico do
Serviço Meteorológico Nacional de 1990 (NWS) (SR
90-23);
- Humidex de acordo com a equação de J.M. Masterton
e F.A. Richardson do serviço de Ambiente
Atmosférico do Canadá (1979);
- Índice de conforto PMV-PPD (ISO7730). Quando
um anemómetro está conectado. Os valores de
Metabolismo (Met), Vestuário (Clo) e Desempenho
Mecânico (ETA) são necessários para o sujeito sob
avaliação.
O Heat Shield tem 8 Mb de memória para armazenar
medições e cálculos realizados durante cada
amostragem. Quando os dados são descarregados
para um PC, são sugeridas duas aplicações de
software pela LSI LASTEM: GIDAS TEA para criação
de relatórios de uma forma fácil e rápida, com base em
qualquer índice ISO disponível:

Três níveis verticais WBGT

WBGT em três posições no mesmo ambiente

Sonda de Verificação
Utilizando a sonda de temperatura de alta precisão conectada ao Heat Shield, é
possível avaliar as diferenças de medição entre este sensor de referência e os três
valores dos sensores de temperatura (Ta, Tg, Tnw). Essa operaçao pode ser feita
antes de cada medição. Os três sensores integrados do Heat Shield são facilmente
substítuiveis pelo utilizador, usando sensores sobressalentes.

LSI LASTEM S.r.l.
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Utilizando o HS Manager será possível realizar a
análise dos resultados do Heat Shield e avaliar os
limites de trabalho. O HS Manager vem sempre com as
unidades de Heat Shield. O GIDAS TEA é um programa
opcional. Mais informação no nosso catálogo de
software da LSI-LASTEM (MW9006).

Medidor portátil sem fios WBGT

- Índice PMV-PPD, índice de temperatura operativa
TO (ISO7730) (requer módulo BSZ313 para PC);
- PHS (ISO7933) (requer o módulo
BSZ317 para PC);
- IREQ Isolamento Requerido, Limite
da duração da exposição
(ISO11079) (requer o módulo
BSZ313 para PC).

continuação | Heat Shield – Medidor portátil sem fios WBGT
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Fácil manuseamento
O Heat Shield é muito estável quando colocado em qualquer superfície horizontal, mas também pode ser
manuseado manualmente ou montado num tripé universal. Com filosofica on-and-play, as medições podem ser
exibidas alguns instantes após a activação. Nenhuma configuração é exigida pelo PC. As baterias recarregáveis
garantem até 200 horas de medição (20 horas ao utilizar módulos satélite sem fios).
Três módulos WBGT de satélite sem fios
O Heat Shield pode ser fornecido como uma única unidade de base ou com dois módulos adicionais satélite sem
fios. As unidades de satélites são usadas para medir as condições ambientais em três níveis e calcular o WBGT
médio ponderado para Cabeça-Torso-Tonozelos conforme exigido pela ISO7243. Alternativamente, os módulos
satélite podem ser utilizados em diferentes locais, realizando três mediçoes simultâneas. O Heat Shield pode
cobrir até 300m (em linha de visão; o alcance real em condições internas pode variar).
Robusto e fiável
O Heat Shield é extremamente compacto e robusto. Este foi projectado para suportar ambientes de trabalho
severos onde as condições de stress térmico normalmente surgem tanto em condições interiores como
exteriores. Devido ao seu invólucro de metal, confere protecção contra choques mecânicos, pó e humidade. A
protecção IP54 garante o desempenho ao ar livre ou em condições de poeira e humidade.

Conjuntos disponíveis
Heat Shield – Medidor Portátil sem fios WBGT

KIT 1.0: Kit Base WBGT
Inclui:
- Módulo base de protecção térmica, com carregador de energia 110220 V, cabo para PC, adaptador USB, software HS Manager e mala
para transporte.

KIT 1.1: WBGT + Kit de conforto térmico
Inclui:
- Módulo base de protecção térmica, com carregador de energia 110220V, cabo para PC, adatador USB, software HS Manager, suporte e
mala de transporte;
- Anemómetro de fio quente.

KIT 1.2: Kit completo de três níveis WBGT
Inclui:
- Módulo base do Heat Shield, com carregador de energia 110-220V,
cabo para PC, adaptador USB, software HS Manager e mala para
transporte;
- 2 módulos de satélite sem fios;
- Tripé;
- Pólo para fixação do sistema a três níveis;
- Mala de transporte para tripé e polo de fixação.

LSI LASTEM S.r.l.
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Cód.

ELR615M

ELR615S

Descrição
Módulos Heat Shield
Módulo base do Heat Shield. Inclui carregador 110220V, cabo para PC, adaptador USB e software HS
Manager. Esfera de globo preto pequeno (Ø 5cm)
Módulo base do Heat Shield. Inclui carregador 110220V, cabo para PC, adaptador USB e software HS
Manager. Esfera de globo preto grande (Ø 15cm)
2 módulos de satélite do Heat Shield. Esfera de globo
preto pequeno (Ø 5cm)
2 módulos de satélite do Heat Shield. Esfera de globo
preto grande (Ø 15cm)

KIT 1.0 KIT 1.1 KIT 1.2

Nota 1

Nota 1

Nota 1

Nota 1

Nota 1

Nota 1

Tripé
BVA304

Tripé

Opt.

Opt.

BWA048

Mala para tripé e suportes

Opt.

Opt.

BVA326

Suporte para Heat Shield e anemómetro ESV125 em tripés
ou superfícies.
Extensão de tripé para medições de 3 níveis e/ou
montagem BVA308.

BVA308

Polo H.80cm para anemómetro DNA205 em tripé

Nota 3

Nota 3

Nota 3

Anemómetros

Nota 4

Nota 4

Nota 4

BVA325

ESV125

Anemómetro de fio quente

Opt.

Anemómetro de exterior

Opt.

Nota 4

Opt.

Sonda de Verificação
Sensor de temperatura para a avaliação das diferenças de
medição entre os valores dos três sensores de
temperatura (Ta, Tg, Tnw) provenientes dos módulos de
Heat Shield e medição do sensor de referência.
Com certificado de calibração ACCREDIA.

Nota 5

Nota 5

Nota 5

Opt.

Opt.

Opt.

Módulo GIDAS TEA

Nota 5

Nota 5

Nota 5

Nota 5

Módulo TEA para ambeintes quentes.
Cálculo dos índices PHS. Calculador.
Módulo TEA para ambientes quentes.
Cálculo do índice PMV-PPD. Calculador.
Módulo TEA para ambientes frios.
Cálculo do índice ITR. Calculador.

Verifique a política e a legislação do seu país para selecionar o diâmetro apropriado do globo.
Normalmente, o tripé pode ser útil para medição WBGT de três níveis. Nesse caso, o polo BVA326 também é
necessário para fixar um dos dois satélites na altura correcta. O segundo módulo de satélite é colocado no chão para
obter a medição a 10cm de altura, conforme exigido pela norma ISO7243. O módulo de base do Heat Shield é fixo
ao tripé em conjunto com o anemómetro ESC125 utilizando o braço BVA325.
A medição da velocidade do vento, utilizando o anemómetro de exterior DNA205 é necessária para avaliar o stress
térmico em condições externas. Nesse caso, o DNA205 pode ser colocado num tripé BVA304 usando o polo BVA308.
Enquanto o módulo base de protecção térmica é fixado ao tripé usando o braço BVA325.
O anemómetro é necessário para o cálculo de PMV-PPD, PHS e IREQ. A tecnologia de fio quente (ESV125) oferece
performances ideais em ambientes interior e em condições de baixa velocidade, enquando o anemómetro de exterior
(DNA205) é ideal para utilização exterior.
Os módulos GIDAS TEA executam cálculos de índice detalhados, análise de dados e relatórios. Cada módulo inclui
também um recurso “Calculador” exclusivo, para executar a análise de sensibilidade, simulando condições de
ambientes térmicos com a utilização de medições reais ou dados virtuais. Consulte as especificações técnicas nas
últimas páginas, deste documento. Ler mais no catálogo de software da LSI-LASTEM (MW9006).

Medidor portátil sem fios WBGT

Nota 4

Opt.

MW9020-POR

Nota 3

Nota 2

DNA205

BSZ313

Nota 1
Nota 2

Opt.
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Utilizadores que escolheram os nossos equipamentos:

Itália:
Investigação e Desenvolvimento

Autoridades de Inspecção
-ASL CE 1 SPP, Caserta
-ASL AV, Avellino
-ASSL 1, Potenza
-ASL SPP, Benevento
-Azienda Ospedaliera Verona, Medicina del Lavoro
Verona
-Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone
Palermo
-Azienda ULSS12 Terraferma Veneziana, Spisal
Mestre - Venezia
-INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Lavoro
Settore Ricerca, Monteporziocatone - Roma
-INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Lavoro
Ospedali Riuniti, Cosenza
-Ospedale Universitario Materdomini, Catanzaro
-Provincia Autonoma di Bolzano, Laboratorio di
Chimica Fisica - Bolzano
-Università di Catania, Istituto di Igiene e medicina
preventiva - Catania
-Servizio Fisico ARPAB, Potenza

-CNR Consiglio Nazionale della Ricerca
-Politecnico di Bari - Bari
-Politecnico di Milano - Milano
-Università Cattolica - Roma
-Università degli Studi di Firenze - Firenze
-Università Mediterranea - Reggio Calabria
-Università Politecnica delle Marche - Ancona
-Università degli Studi di G. D’Annunzio - Chieti
-Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Napoli
-Università degli Sudi di Napoli “S. U. N.” - Napoli
-Università degli Studi di Padova - Padova
-Università degli Studi di Perugia - Perugia
-Università degli studi di Reggio Calabria
Reggio Calabria
-Università degli Studi di Trento - Trento
-Università degli Studi di Trieste - Trieste
-Università degli Studi d’Urbino - Urbino

Utilizadores Finais
-Aeronautica Militare - VI Deposito - Laboratorio
di Controllo, Fiumicino - Roma
-Archivio di Stato - Trieste
-Arsenale Marina Militare - Taranto
-Banca delle Marche – Ancona
-Banca d’Italia - Roma
-Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
-Esercito Italiano, Civitavecchia – Roma
-Ce.S.N.I.R. Srl - Milano
-Discoteca di Stato - Roma
-Enel
-Edipower
-Fastweb – Roma
-Marina Militare
-Permasteelisa Group, Vittorio Veneto – Treviso
-Piaggio - Pisa
-Poste Italiane
-Telecom Italia
-Vodafone

LSI LASTEM S.r.l.
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Países Estrangeiros:

-Volkswagen Autoeuropa, Portugal
-Companhia Siderurgica Paulista, San Paulo
Brasil
-Coppetec Fundacao, Rio de Janeiro - Brasil
-Daimler Chrsler do Brasil, San Paulo - Brasil
-Fiat Automoveis, Betim - Brasil
-Monsanto, San Paulo - Brasil
-Moto Honda da Amazonia, Manau - Brasil
-Volkswagen do Brasil, SB do Campo – Brasil
-Véolia Environnement, Paris – France
-SGS Athen - Greece
-SGS Chennai - India
-Centralne Laboratorium Pomiarowo Badwcze
City Jastrzebie Zdroj - Poland
-Ekolab, City Kobylica - Poland
-SGS Ekoprojekt, City Pszczyna - Poland
-WSSE – Poland
-Building
Construction
Authority
(BCA)
Singapore
-Cemex Research Group, Brugg – Swisserland

Investigação e Desenvolvimento
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-Technical Universitat Wien, Wien - Austria
-Federal University of Paraiba, Paraiba – Brasil
-Universitate de San Paulo, San Paulo - Brasil
-Universidade Estadual Campinas, Campinas
Brasil
-Universidade Federal do Rio, Porto Alegre - Brasil
-Universidade Federal do Parà, Belem Parà
Brasil
-Beijing Institute of Civil Engineering and
Architecture – China
-Beijing Institute of Clothing Technology – China
-Beijing University of Technology – China
-Chongqing University – China
-Chongqing Institute of Logistics Engineering
China
-Dalian University of Technology – China
-Donghua University – China
-Harbin Institute of Technology – China
-Nanchang University – China
-North China Electric Power University – China
-Southwest Jiaotong University – China

-Shenyang Jianzhu University – China
-Tianjin University – China
-Tongji University – China
-Tsinghua University – China
-University of Shanghai for Science and
Technology – China
-Wuhan University of Technology – China
-CRAN, Université de Lorraine, Nancy – France
-City University of Hong Kong - Hong Kong
-Hong Kong Polytechnic University - Hong Kong
-Univerisity of Hong Kong - Hong Kong
-Universitas Hasanuddin - Indonesia
-Malaysia-Japan International Institute of
Technology (MJIIT) - Malaysia
-Jabatan Kerja Raya (JKR) - Malaysia
-Universiti Malaya (UM) - Malaysia
-Universiti Putra Malaysia - Malaysia
-Universiti Sains Malaysia - Malaysia
-Universiti Technologi Mara (UiTM) - Malaysia
-Universiti Tun Hussein Onn - Malaysia
-National University of Singapore
-Nanyang University of Singapore
-National Kaohsiung First Univerity of Science
and Technology National Ilan University - Taiwan
-Institute of Occupational Safety & Health
Taiwan Industrial Technology - Taiwan
-National Taiwan University - Taiwan
-Taiwan National Farmosa University National
Chung Hsing University - Taiwan
-Chulalongkorn University - Thailand
-Cambridge University - UK
-Department of Architecture, University of
Cyprus - Cyprus
-NTNU Norwegian University of Science and
Technology - Norway
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Distribuidor Exclusivo em Portugal:

Av.ª das Descobertas,
n.º 15, 6.º A,
Ed. Avenida – Infantado,
2670-383, Loures
tel: 219 820 517
e-mail: eximo.geral@eximo.pt
web site: www.eximo.pt

Morada e contactos
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