
MONITORIZAÇÃO PERMANENTE EM OBRA

Garantia de Qualidade 

Cumprimento de normas 

Gestão de queixas

RUÍDO E VIBRAÇÕES

SERVIÇO CHAVE-NA-MÃO DE MONITORIZAÇÃO PERMANENTE DE RUÍDO E VIBRAÇÕES EM OBRA

O nosso serviço IoT de monitorização 
permanente em obra permite-lhe ter acesso 
em tempo real a informação sobre ruído e 
vibrações no estaleiro e área envolvente 
monitorizada. 

Guarda todo o histórico para se poder fazer 
análise posterior ou para endereçar queixas 
de ruído/vibrações ou desvios de execução.

SEM INVESTIMENTO INICIAL, 
SERVIÇO CHAVE NA MÃO

INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL

REGISTO HISTÓRICO DE EVENTOS

100% WIRELESS, DISPONÍVEL 24/7

Múltiplas zonas e parâmetros monitorizados, 
incluindo ruído ambiental e vibrações de explosões 
ou máquinas, com informação descriminada.

Monitorização no estaleiro e/ou na envolvente, 
cumprimento de NP 2074 (impulsivas) e DIN 4150-
3 (continuadas)

O sistema é 100% sem fios e utiliza a rede móvel.

Informação em tempo real, permite agir de 
imediato.

Serviço IoT, acessível através da internet, em 
qualquer dispositivo.

Arquivo histórico de medidas para análise 
posterior, recuperação de histórico, gestão de 

queixas ou de desvios de execução.



O QUE A MONITORIZAÇÃO EM OBRA LHE TRAZ

controlo da obra
controlo completo da obra, 

resolução de desvios e queixas

boa vizinhança
cumprimento de regulamentação 

ambiental, registo de eventos

gestão de tarefas
controlo de subempreiteiros e 

tarefas programadas

conformidade
registo de cumprimento de 

legislação ambiental e de segurança

capacidade de decisão
informação em tempo real permite 

decidir e agir com prontidão

A monitorização permanente em obra dá à construtura o poder de controlar em tempo real as atividades em 
obra, bem como a capacidade de endereçar desvios ou queixas com informação pormenorizada.

redução de custos
ausência de coimas ou 
reformulação de obra

OBTER O SERVIÇO É SIMPLES E RÁPIDO

Definição

Definição de zonas , parâmetros e 

objetivos de medida

Instalação e formação

Em poucos dias instalamos todo o 

sistema e formamos os operadores

Funcionamento

Asseguramos o bom funcionamento 

em contínuo do sistema e sensores, 

para que se possa focar apenas nas 

vantagens do serviço

1 2 3

Instalamos em poucos dias e mantemos o serviço em funcionamento ótimo durante todo o período 
de monitorização.

PORQUE NOS ESCOLHER

+900

intervenções de ruído e vibrações em 
Obra

+10.000 

medições e pontos de recolha

+30 anos

de experiência em R&V em obra

A nossa vasta experiência em ruído e vibrações em ambiente de obra é a garantia de resposta às suas necessidades técnicas e legais

Recursos Humanos Especializados e equipamento de 
última geração para Monitorização Permanente em 
Obra

Técnicos credenciados e equipamentos certificados para 
medições de Ruído e Acústica de acordo com o 
Regulamento Geral do Ruído.

Somos Laboratório Acreditado pelo IPAC
Somos líderes em Acústica e Vibrações, com mais de 20 de 
anos de experiência, com várias referências nacionais e 
internacionais ao nível de clientes e projetos

LISBOA
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33 Taguspark
2740-120 PORTO SALVO

Tel: (+351) 214228197

PORTO
Rua do Mirante, 258, Vila Nova de Gaia
4415-491 GRIJÓ

e-mail: dbwave@dbwave.pt


