
OPERAR NA ZONA DE SUCESSO



TEMPERATURA

DIÓXIDO DE 
CARBONO 

(CO2)

PARTÍCULAS 
(PM2.5) 

LIGAÇÃO À  
REDE WI-FI

COMPOSTOS 
VOLÁTEIS 

ORGÂNICOS

HUMIDADE 
RELATIVA

CARACTERÍSTICAS

PORQUÊ SGS AIRSENSE?
Em todo o mundo, as pessoas estão a implementar 
o SGS AirSense para:
• Gestão da qualidade do ar dos espaços de trabalho, para bem-estar e saúde dos

colaboradores

• Redução de possíveis desconfortos dos colaboradores, aumentando a sua
produtividade

• Maximização da eficiência dos edifícios e redução de custos

• Comparação da qualidade do ar em diferentes instalações da mesma organização

• Incorporação da qualidade do ar em objetivos e KPI’s de sustentabilidade da
organização

• Soluções propostas pela SGS para melhoria dos indicadores

• Ferramenta de marketing, disponibilizando ao público os indicadores de qualidade
do ar

CARACTERÍSTICAS DO DISPOSITIVO

• Acesso e comparação de dados de
qualidade do ar no painel online do
SGS AirSense

• Visualização de dados em tempo real
de vários equipamentos instalados

• Receção de notificações por e-mail
quando os limites de qualidade do ar
forem excedidos

• Monitorização contínua, com dados
transmitidos a cada 30 segundos

• Ligação à rede elétrica e bateria back-
up interna

• Ligação direta à rede Wi-Fi local

• Visor do dispositivo personalizável

• Monitores certificados de grau B
RESET

• Sensores de alta qualidade para
Qualidade do Ar Interior (QAI)



Filtro por                  
instalação/escritório

Selecione o 
piso

Selecione o parâmetro de 
qualidade do ar para exibir no 

piso selecionado

Alterna entre a vista "grelha" e a 
vista por piso

Ferramenta de 
exportação de dados

Alterna entre a vista "grelha"            
e a vista "floorplan"

Escala de tempo definida pelo 
utilizador para gráficos

Dispositivos selecionados 
para gráficos

Leituras detalhadas no ponto 
de tempo selecionado

Dados em tempo real para dispositivo   
selecionado. Parâmetros codificados                               

por cores.

Tendências por parâmetro de qualidade do ar

Dispositivo 
selecionado

Identificar dispositivos 
que estejam "offline"

UMA OFERTA QUE 
FAZ SENTIDO
• Verificação das instalações, com

orientação sobre o número de
dispositivos necessários e onde
instalá-los para a otimização da
cobertura

• Fornecimento, instalação e posterior
suporte técnico e manutenção
contínua dos equipamentos

• Acesso imediato ao dashbord do
SGS AirSense e respetivos dados em
tempo real

• Opção da verificação dos dados por
parte de especialistas em Qualidade
do Ar Interior da SGS, e elaboração de
relatórios avançados

• Suporte de consultoria para melhorar
a Qualidade do Ar Interior

• Troca de equipamentos sem custos
em caso de avaria

O NOSSO VALOR PARA A 
SOCIEDADE

OPERAR NA  
ZONA DE SUCESSO
Ao dar resposta a drivers globais, os 
nossos serviços acrescentam valor 
significativo aos nossos clientes e 
stakeholders, para que estes possam 
acrescentar valor exponencial aos seus. 
Fazemo-lo potenciando uma tomada de 
decisão mais inteligente a longo prazo em 
todas as cadeias de fornecimento.

Presentes em todas as regiões do mundo, 
fornecemos soluções inovadoras para 
todas as partes da indústria. A nossa rede 
dedicada de escritórios a nível global é 
altamente flexível e focada em satisfazer as 
necessidades dos nossos clientes, 
independentemente da escala do projeto. 

Ganhámos uma série de prémios 
pelo nosso próprio desempenho 
de sustentabilidade, uma vez que 
pretendemos liderar pelo exemplo e 
demonstrar a nossa profunda convicção 
de que o sucesso empresarial e a criação 
de valor para a sociedade andam de mãos 
dadas.

Podemos ajudá-lo a 
alcançar esta mesma dupla 
transformação positiva, dando-
lhe uma vantagem competitiva 
e ajudando-o a chegar e 
permanecer na Zona de Sucesso. 

PARA SABER MAIS SOBRE OS SERVIÇOS DE 
AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DA SGS 
VISITE WWW.SGS.PT
CONTACTAR: 808 200 747 | PT.INFO@SGS.COM 

ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR

PARÂMETRO UNIDADE DE EXIBIÇÃO ALCANCE DA MEDIÇÃO PRECISÃO TIPO DE SENSOR

Temperatura °C ou °F -10 a 50 °C ± 0.2 °C Óxidometálico

Humidade Relativa % 0 – 100 % ± 2% Óxidometálico

Dióxido de Carbono 
(CO2)

ppm 400 – 5000 ppm ± 10% (max ± 75 ppm) NDIR

Partículas (pm2.5) µg/m3 1 – 1000 µg/m3 ± 15% (max ± 15 µg/m3) Laser ótico

Compostos 
Orgânicos Voláteis

ppb 0.02 – 60 ppm ± 10% Óxidometálico

Dados em tempo real com
estado codificado por cores para parâmetros



WWW.SGS.PT
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