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F L O A T I N G P A R T I C L E



A Floating Particle, como empresa de
inovação, não só aposta fortemente na
investigação e desenvolvimento de novos
produtos e serviços, como também, no seu
controlo e garantia da qualidade,
preparando-os especificamente para a
situação de cada cliente. 

Desta visão, nasceu a Estação de Produção
e Qualidade Floating Particle, instalado na
sede da empresa, para que todo o apoio
administrativo e de gestão se mantivesse
próximo das operações.
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ESTAÇÃO DE
PRODUÇÃO E
QUALIDADE
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A Estação de Produção e Qualidade, é um esforço de
investimento na ordem das várias centenas de milhares de
euros, sendo equipado com a mais recente tecnologia.

A forma como foi desenhada e instalada permite: 

FASE DE PRODUÇÃO
E FORNECIMENTO A
CLIENTES

·CALIBRAR e TESTAR a
QUALIDADE de todos os
equipamentos antes de
instalar nas infraestruturas
dos clientes

·Fornecer serviços de
excelência na área
 ANÁLISE LABORATORIAL
e PROTOTIPAGEM 3D
 

FASE DE PROTÓTIPO

·CRIAR

·TESTAR

·APERFEIÇOAR os
diferentes componentes e
soluções.
 



A Estação de Produção e Qualidade é composta
por diversos sensores, aliados a modelos
matemáticos e preditivos, que alimentam os
nossos algoritmos da Inteligência Artificial (AI). 

Assim, a equipa da Floating Particle consegue
observar, em tempo e em condições reais, o
desempenho das soluções anteriormente
desenhadas, permitindo no imediato aferir do seu
desempenho e apontar para as suas correções e
aperfeiçoamentos contínuos. 

floatingparticle.com

Os equipamentos de análise de elevada precisão
disponíveis na Estação de Produção e Qualidade,
abrem portas, não só, à cooperação técnica com
entidades governamentais e públicas, como
também, à dinamização junto do mercado
industrial. 



SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAIS E DE
PROTOTIPAGEM
O Laboratório permite a disponibilização de Serviços de
Análise Laboratoriais ao nível de eletrónica,
fluidodinâmica, qualidade da água e outros.
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PRINCIPAIS FUNÇÕES DA ESTAÇÃO
DE PRODUÇÃO E QUALIDADE

ESTAÇÃO DE PRODUÇÃO E CONTROLO DE
QUALIDADE
O laboratório tem um papel fundamental na produção
e no controlo da qualidade de diversos produtos da
empresa. Alguns dos componentes das soluções
Floating Particle são produzidos no laboratório. Todas
estas componentes, antes de serem enviadas aos
clientes e instaladas nas suas infraestruturas, são
testados para garantir a calibração e elevados níveis de
qualidade para cada caso-cliente.

LABORATÓRIO DE I&D
O Laboratório serve de base aos trabalhos da equipa de
investigação para a criação de novas tecnologias.



ÁREAS CONSTITUINTES
DA ESTAÇÃO DE

PRODUÇÃO E QUALIDADE
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Permite realizar simulações de Fluidodinâmica tendo a capacidade
de regular o caudal e a pressão e, também, de secionar circuitos. 
Está capacitado para simular redes de água do tipo ramificadas,
em malha ou mistas e permite a simulação de efeitos
fluidodinâmico ao nível de fluidos líquidos e gasosos.
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SIMULADOR DE
FLUIDODINÂNICA



É composto por
três cargas
eletrónicas de
elevada potência
que permitem
simular circuitos
de correntes,
alternadas e
continuas, e
analisar
parâmetros
eletrónicos.
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SIMULADOR DE REDE
ELÉTRICAS



A bancada de
prototipagem 3D

conta com esta
impressora topo
de gama, para a

produção de
modelos e

protótipos por
meio de fabricação

aditiva. 
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ESTAÇÃO DE
PROTOTIPAGEM 3D



Tem a capacidade de analisar a qualidade de fluidos líquidos, ao
nível da concentração de Carbono Total, Carbono Orgânico,
Carbono Inorgânico, Ph, Cloro, Oxigénio e de mais elementos
caracterizadores da qualidade de fluidos líquidos.
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ESTAÇÃO DE QUALIDADE
DE ÁGUA



BANCADA
ELETRÓNICA
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Permite o desenvolvimento, construção,
análise e teste de placas eletrónicas feitas
com componentes SMD.
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    Simulador de Rede de Comunicação

  Simulador de Aprendizagem Automática e
Inteligência Artificial

Possibilita a analise às várias interfaces entre
sensores e servidores de computação,
estabelecendo interligações entre os vários
protocolos de comunicação.

Tem a capacidade de criação de máquinas virtuais,
para simulação de modelos de Inteligência Artificial
e convergência de recursos de computação.

Os servidores do
instalados permitem
operacionalizar:



I N N O V A T I O N  A N D  B E Y O N D  

Rua do Pombal, nº 31 e 33,
Bloco A, 1º Andar Q

9050-075 Funchal – Portugal
+351 291 750 250
+351 291 750 251

info@floatingparticle.com
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