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Usufrua de um software exclusivo, multi-aparelhos, para administração, 
análise e edição de relatórios dos seus projetos de medição.

Três especialistas estão à sua disposição
em cada edição do MultiMeasure Studio
Professional: 

Um brilhante analista de dados organiza a
 leitura de dados de medição de todos os apa-
relhos de medição compatíveis e a sua inter-
pretação gráfica. 

Em simultâneo, um versátil gestor de projetos
permite a administração flexível dos seus dados
de cliente, locais de medição e destinatários
de faturas com atribuição variável dos projetos
individuais de medição e reabilitação.

E com a função de relatórios exclusiva, tem
ainda a seu lado um autor dotado que, graças
a um grande número de módulos de texto 
pré-formulados e modelos completos, escreve
para si relatórios de medição profissionais, de
impressionante qualidade, quase sozinho.

Muitos aparelhos de medição estão hoje
 disponíveis inclusive software. O que falta sem-
pre é uma sincronização abrangente e eficaz
com os seus requisitos práticos. Afinal, o traba-
lho não termina após a medição e leitura de
dados – é justamente aqui que começa. 

É por isso que o MultiMeasure Studio Profes-
sional o apoia perfeitamente a cada passo, por-
que este software foi otimizado para correspon-
der aos seus processos e trabalha virtualmente
com todos os aparelhos de medição que utiliza
diariamente.

SOFTWARE DE GESTÃO DE DADOS DE MEDIÇÃO 
MULTIMEASURE STUDIO PROFESSIONAL

PENSADO NA PRÁTICA –
FEITO PARA A PRÁTICA

MultiMeasure Studio
 Professional é o soft-
ware ideal para a prática
diária de todos os espe-
cialistas em torno de
 danos em edifícios e
 desumidificação:

Deteção de fugas W

Diagnóstico de W
edifícios

Análise e reparaçãoW
de danos por bolor

Medições climáticasW
e de humidade

Reparação de danosW
por água

Desumidificação W
de obras

Ler e interpretar graficamente dados de medição, 
gerir projetos de medição e gerar relatórios, 
tudo completo e tão fácil como nunca antes com o 
MultiMeasure Studio Professional.
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PARA QUÊ
COMPLICAR
QUANDO
PODE SER TÃO
SIMPLES!

Leitura e interpretação gráfica de dados

O MultiMeasure Studio Professional permite a leitura automática de dados de
medição de todos os aparelhos compatíveis e ainda a inserção manual de dados de
aparelhos de medição de terceiros. Todos os dados de medição podem ser exibidos
de forma expressiva em interpretações gráficas, com secções livremente
selecionáveis, que podem ser imediatamente aproveitadas num relatório. 
Uma exportação para Excel também está disponível.

Gestão de projetos para dados de clientes e trabalhos de medição

O MultiMeasure Studio Professional possibilita-lhe uma administração central de
todos os locais de medição e dados de cliente com endereços separados de cliente
e de faturação. Os projetos de medição também podem ser transferidos entre
clientes simplesmente arrastando-os ou também exportando e importando-os
completamente - prático para projetos que abrangem mais que uma filial. 
E graças à função de backup, está protegido contra perdas de dados.

Função de relatório para relatórios automatizados

O MultiMeasure Studio Professional possui uma função de relatório automatizada –
sem precedentes no setor da construção! Escrever relatórios brilhantes nunca foi tão
 fácil: com apenas um clique, pode adicionar, não apenas campos completos dos seus
dados de cliente ou de medição ao relatório, mas também muitos módulos de texto
completamente pré-formulados para praticamente qualquer caso de aplicação.

Juntamente com a possibilidade de facilmente incluir o logótipo da sua
própria empresa, bem como cabeçalhos e rodapés individuais,

poderá criar relatórios impressionantes e
profissionais num piscar de olhos,
graças a este ”sistema de relatórios
integrado”, deixando uma
impressão positiva e duradoura
nos seus clientes!

Encontrará mais detalhes sobre a
função de relatório na página 6

O MultiMeasure Studio 
Professional apresenta um 
conceito modular, fácil de 
aprender e disponível em duas
edições, otimizadas para os 
respectivos requisitos: 
como Módulo Pro 1 para a
 deteção de fugas, diagnóstico
de edifícios e de fungos –
bem como o Módulo Pro 2
para reparadores de danos por
água e especialidades da
 construção civil.
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Com o Módulo Pro 1 do MultiMeasure Studio
Professional, os especialistas não só usufruem
da possibilidade de importação direta de da-
dos de medição e interpretação gráfica de to-
dos os aparelhos de medição compatíveis,
como também da possibilidade de inserção
manual dos dados de outros aparelhos e da
sua análise – tudo numa aplicação, incluindo a
gestão de dados de cliente.

Mesmo os resultados de processos puramente
gráficos podem ser eficazmente integrados -
afinal, é o resultado que conta, e é aqui que o
Módulo Pro 1 marca pontos com a sua exclusiva
função de relatório: estão incluídos módulos
de texto pré-formulados para todos os proces-
sos de diagnóstico de edifícios, que tornam a
elaboração de relatórios profissionais rápida e
fácil como nunca.

Projetos de medição, dados de cliente, 
documentações - tudo organizado de
forma central numa aplicação.

Medição capacitiva de humidadeW

Processos de medição resistivaW

Medição por microondasW

Exames higrométricosW

Endoscopia e inspeção por câmara W
para tubagens

Análise com corantesW

Métodos de deteção de gásW

Análise de frequência acústica e W
de correlação

Termografia e termómetros IVW

Medições de diferença de potencialW

Método de gás traçadorW

AnemómetroW

Método de medição CMW

Esfregaço (diagnóstico de bolor)W

TUDO INCLUÍDO, DO DIAG-
NÓSTICO DE EDIFÍCIOS À
 LOCALIZAÇÃO DE FUGAS

Porque o número de danos por bolor em edifí-
cios está a aumentar não apenas na percepção
pública, uma análise de danos profissional faz
parte do repertório obrigatório de cada vez
mais especialistas. Ao mesmo tempo, no en-
tanto, falta um padrão comum de avaliação e
documentação. O MultiMeasure Studio Profes-
sional pode finalmente fechar esta lacuna.

Compilamos sistematicamente e em estreita
cooperação com inúmeros especialistas abran-
gentes módulos de texto em torno do diagnós-
tico de bolores e integramo-los no Módulo 
Pro 1. 

Desta forma, tem à disposição uma obra pa-
drão, universalmente utilizável, para a avaliação
e documentação de danos por bolor. Desde o
esfregaço até a renúncia de responsabilidade,
o Módulo Pro 1 inclui praticamente todos os
módulos de texto de que necessita para criar
rapida e profissionalmente os seus relatórios
de bolor. 

ELEMENTOS ADICIONAIS
PARA A DOCUMENTAÇÃO DE
DANOS POR BOLOR

MÓDULO PRO 1 – O SEU NÚMERO 1
PARA TODAS AS MEDIÇÕES

O Módulo Pro 1 inclui abrangentes módulos de texto para todos os métodos de medição:

A função LiveLog do 
MultiMeasure Studio permite
a aquisição automática de
 dados de medição de apare-
lhos compatíveis diretamente
durante a medição. Prático,
por exemplo, durante medi-
ções em grelha in loco com
um tablet ou laptop Windows.
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Com o Módulo Pro 2 do MultiMeasure Studio
Professional, os reparadores de danos por
água e construtores civis podem economizar
muito tempo e, com isso, dinheiro.

Grave e administre as suas medições climáticas
e de humidade para a determinação de danos
e de resultados com atribuição específica de
cliente, tudo numa aplicação.

Isso facilita o intercâmbio de dados entre dife-
rentes filiais. Que danos ocorreram, a obra já
está seca, em que dia foram desmontados os
equipamentos? O Módulo Pro 2 do MultiMea-
sure Studio tem todas as respostas para si e,
graças à sua função de relatório automatizado,
pode criar relatórios de medição profissionais,
documentação de secagens e até propostas
com apenas alguns cliques.

MÓDULO PRO 2 – DUPLA VANTAGEM PARA
REPARADORES DE DANOS POR ÁGUA E 
ESPECIALIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

RESULTADOS MAIS RÁPIDOS – PERFEITAMENTE SINCRONIZADOS

Da grelha de humidade até à série de medição
climática – com o Módulo Pro 2, todos os dados
de medição podem ser armazenados de forma
centralizada, interpretados graficamente e, se
necessário, também exportados para Excel.

E graças à sincronização de dados com o
MQDatamonitor integrada, também pode, a
qualquer momento, aceder aos dados de me-
dição de todas as unidades de controlo de se-
cagem ativas, estando, assim, idealmente pre-
parado para relatórios finais detalhados, como
são cada vez mais exigidos pelas companhias
de seguros.

Todos os dados de um projeto podem ser ex-
portados e importados conforme necessário.

Módulo Pro 2 – as suas vantagens

Medição, análise, processo de secagem, W
relatório final – todos os dados de 
medição numa aplicação

Função de relatório automatizada comW
 módulos de texto especiais para medições
climáticas e de humidade, reparação de 
danos por água e desumidificação de obras

Sincronização com W
MQDatamonitor para leitura 
direta de todos os dados medi-
dos de todas as unidades 
de controlo de secagem 
ativas
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Um provérbio diz: quem escreve, permanece.
Nós contrapomos: quem escreve, permanece
mais tempo no escritório. 

Economize este tempo e, em vez de ficar mais
tempo, deixe impressões duradouras. Com
 relatórios de medição impressionantes, criados
com rapidez, utilizando a engenhosa função
de relatório automatizada do MultiMeasure
 Studio Professional.

Esta função informática é única no setor da
construção: com apenas um clique, pode não
apenas inserir campos completos dos seus da-
dos de cliente ou de medição no relatório, mas
também vários módulos de texto completa-
mente pré-fabricados e modelos para pratica-
mente todos os casos práticos.

Todos os elementos de texto podem ser rapida-
mente inseridos no seu relatório, adaptados e, 
se necessário, completamente editados. Pode,
ainda, armazenar permanentemente no banco
de dados do software os seus próprios módulos
de texto para acesso rápido e que serão manti -
dos mesmo durante atualizações de software.

Juntamente com a possibilidade de inserir fa-
cilmente o logótipo da sua empresa, bem
como cabeçalhos e rodapés personalizados,

este ”sistema de relatórios integrado”, permite-
lhe criar num ápice relatórios impressionante-
mente profissionais, deixando uma impressão
positiva e duradoura nos seus clientes!

Sempre atualizado

O repertório de módulos de texto disponíveis
é por nós regularmente alargado e automatica-
mente atualizado na sua instalação através da
função de atualização para que possa emitir
 relatórios que correspondam sempre ao atual
estado da arte.

RELATÓRIOS AUTOMATIZADOS – GENIALMENTE SIMPLES 
PARA RELATÓRIOS SIMPLESMENTE GENIAIS

RELATÓRIO? É PARA JÁ!

Com o MultiMeasure Studio Professional, a gestão de dados de medição, a interpretação gráfica e a emissão de relatórios 
é mais fácil e rápida que nunca: Importe dados de medição de vários aparelhos e atribua-os aos projetos e clientes 
correspondentes. As séries de dados, bem como os gráficos, podem ser transferidos diretamente para relatórios que, 
graças aos módulos de texto pré-fabricados e modelos da função de relatório, se escrevem quase sozinhos.

* Consoante o módulo Pro, 
consulte a tabela síntese 
na página 7

Função de relatório
 automatizada com módulos
de texto* completamente 
pré-formulados e totalmente
editáveis para

Deteção de fugas eW
 diagnóstico de edifícios

Diagnósticos de boloresW

Medições climáticas eW
de humidade

Reparações de danosW
por água

Desumidificação deW
obras

Função complementarW
adicional para módulos
de texto próprios

Incluindo modelos*
 completos para

Relatório de medição deW
diagnóstico de edifícios /
termografia

Relatório de medição deW
detecção de fugas não
destrutiva

Relatório de medição deW
diagnóstico do bolores

Relatório de medição deW
humidade geral

Proposta de reparaçãoW
de danos por água / desu-
midificação de obras

Relatório final de W
reparação de danos por
água / desumidificação
de obras
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Funcionalidades das 
edições MultiMeasure Studio 
em comparação

Standard Professional

Módulo Pro 1
MT/SCHIM

Módulo Pro 2
WSB/BT

Atualização de software (on-line) W W W

Atualização de firmware (on-line) para aparelhos compatíveis W W W

Leitura de dados de aparelhos compatíveis W W W

Número de medições armazenáveis 30 Ilimitado Ilimitado

Análise de projetos de medição com função de gráfico W W W

Gestão combinada de dados de cliente e de medição W W W

Função de backup – W W

Exportação de projetos de medição completos – W W

Importação de projetos de medição completos – W W

Exportação para Excel – W W

Geração automatizada de relatórios – W W

Atualização de módulos de texto (online) * – W W

Módulos de texto 
incluídos para geração 
de relatórios, completa-
mente pré-formulados 
e totalmente editáveis

Conjunto de módulos de texto para deteção 
de fugas e diagnóstico de edifícios

– W –

Conjunto de módulos de texto para 
diagnóstico de bolores

– W –

Conjunto de módulos de texto para medições
 climáticas e de humidade

– W W

Conjunto de módulos de texto para 
reparação de danos por água

– – W

Conjunto de módulos de texto para 
desumidificação de edifícios

– – W

Função suplementar para módulos de texto próprios – W W

Sincronização de dados com o MQDatamonitor – – W

Função LiveLog para aparelhos compatíveis W W W

Análise de grelhas de dados
para aparelhos compatíveis

Representação por superfícies W W W

Representação opcional por contornos – W W

Esquemas de cores disponíveis 1 ilimitado ilimitado

Cores livremente definíveis – W W

Entrada de dados de 
medição manual

Grelha max. 5 x 5 ilimitada ilimitada

Gráfico X-Y max. 5 ilimitado ilimitado

Compatibilidade 
de aparelhos

Medidor multifuncional T3000 
com todos os sensores SDI q W W

Higrómetro T210 q W W

Termo-higrómetro IV T260 q W W

Medidor de humidade para madeira e 
materiais de construção T510 q W W

Medidor de humidade para materiais 
de construção T610 q W W

Medidor de humidade para materiais 
de construção T660 q W W

Datalogger DL200 (H, D, L, P, X) – W W

Datalogger BL30 – W –

Aparelhos de medição Trotec em desenvolvimento – W –

Fornecimento Download Download e Dongle

W  Função completa desta edição

q  Sem função de relatório, máx. 30 medições armazenáveis
*   Todas as atualizações incluídas por 12 meses, posteriormente por licença de manutenção opcional

Módulo Pro 1
Art.-nº 3.510.204.011

Módulo Pro 2
Art.-nº 3.510.204.012

Módulo Pro 1 e Módulo Pro 2
Art-nº 3.510.204.013

Sistema operacional necessário: Windows XP ou superior; idiomas disponíveis: alemão, inglês, francês, italiano, holandês, dinamarquês, finlandês, sueco, polaco e turco

A propósito: mesmo entre grandes atualizações de versões, incluímos ciclicamente – automaticamente por atualização de software – atrativas novas funções no
MultiMeasure Studio Professional. Assim, poderá usar este software sempre de forma atualizada. E caso ainda sinta a falta de uma funcionalidade, entre em
contato connosco. Afinal, um dos pontos fortes do MultiMeasure Studio Professional é que ele foi desenvolvido em estreita cooperação com os utilizadores
 especificamente para o seu dia-a-dia. Teremos todo o gosto em analisar a sua sugestão e iremos esforçar-nos para a integrar.
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Pensado na prática –
feito para a prática

Com o nosso software de gestão de dados
de medição MultiMeasure Studio Profes-
sional, usufrui de uma edição de software
exclusiva, multi-aparelhos para administra-
ção, análise e edição de relatórios dos seus
projetos de medição.

O MultiMeasure Studio Professional é o
 suporte perfeito para cada etapa de traba-
lho, porque foi otimizado para os seus pro-
cessos práticos e funciona virtualmente
com qualquer aparelho de medição que
usa no seu dia-a-dia.

Leitura e interpretação gráfica de todos os
dados de medição, gestão de projetos para
dados de clientes e intervenções de medi-
ção, bem como uma função única para ela-
boração automatizada de relatórios profis-
sionais – tudo num único software.

Ainda tem dúvidas? Teremos todo o gosto
em aconselhá-lo exaustiva e pessoalmente
e aguardamos o seu contacto telefónico
ou inquérito por e-mail.


