
POLO
Laboratórios de pesquisa em 

refrigeração e termofísica

Somos o maior laboratório da América Latina e um 
dos maiores do mundo nas áreas de refrigeração e 
termofísica. Somos o único centro de pesquisa no 
Brasil a dispor de câmaras climatizadas para testes de 
sistemas de refrigeração, construídas segundo as 
especi�cações da ISO, ASHRAE, NBR e PrEN.

Oferecemos serviços pro�ssionais de consultoria, 
trabalhando junto com os clientes para atender as 
suas necessidades, pesquisar soluções em poten-
cial e atingir com sucesso os objetivos. Vamos além 
dos requisitos dos clientes com o intuito de encon-
trar opções alternativas para melhorar o conceito 
do produto.

POR QUE NOS ESCOLHER?

ATENDIMENTO AO CLIENTE

(48) 3231-4461/ (48) 3231-4400 / (48) 99981-9745 - contratos@feesc.org.br

INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

QUALIDADE

Apoiamos ações industriais inovadoras através da 
realização de pesquisas em novas tecnologias de refri-
geração. Combinamos excelência tecnológica com 
solução de problemas de engenharia para criar solu-
ções criativas e ultrapassar barreiras tecnológicas.

Mantemos pessoal de reconhecida competência 
técnica e seguimos padrões de qualidade através dos 
quais buscamos um contínuo melhoramento de 
todos os aspectos das nossas operações.

CONFIDENCIALIDADE

Asseguramos con�dencialidade em todos os nosso 
serviços de consultoria, a menos que o cliente declare 
o desejo de divulgar as informações.

LABORATÓRIO 
CREDENCIADO 

PELA EMBRAPII



NOSSOS SERVIÇOS

(48) 3231-4461/ (48) 3231-4400 / (48) 99981-9745 - contratos@feesc.org.br

Análises termográ�cas de componentes e sistemas 
de refrigeração

Caracterização do desempenho de compressores 
herméticos
Caracterização do desempenho de compressores 
herméticos

SAIBA MAIS:

polo.ufsc.br

Caracterização do desempenho de dispositivos de 
expansão

Caracterização do desempenho termo acústico de 
refrigeradores domésticos

Desenvolvimento de controles para componentes 
e sistemas de refrigeração

Identi�cação dos �uxos de calor através das pare-
des de compartimentos refrigerados

Medição da distribuição de velocidade do ar no 
interior de compartimentos refrigerados

Medição da in�ltração de ar através das gaxetas de 
compartimentos refrigerados

Medição de desempenho hidrodinâmico de venti-
ladores e circuitos de ar

Medição do desempenho termo hidráulico de 
trocadores de calor

Projeto e avaliação do desempenho de cassetes de 
refrigeração

Projeto, construção e calibração de calorímetros 
para compressores herméticos

Projeto, construção e calibração de calorímetros 
para condicionadores de ar

Projeto, construção e calibração de câmaras para 
testes de refrigeradores domésticos


