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IMATGE 
DEFINITIVA 



Experiència  

o Empresa fundada el 1969 a Barcelona. 
o 100 % Nacional 
o Especialitzada en INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT, 

FABRICACIÓ i VENDA d’instruments per a la mesura i 
control del soroll i vibracions 

o Tots els nostres productes estan dissenyats i fabricats a les 
nostres instal·lacions, amb patents pròpies 

o Disposem de tecnologia de fabricació de micròfons de 
condensador 

o Pertanyem als més importants comitès de normalització: 
ISO, IEC, AENOR, ... 



Fites 

Data Fita 

1970s CESVA es dedica al sector de la alta fidelitat 

1985-87 CESVA dissenya els primers sonòmetres classe 1 (SC-10) i classe 2 
(SC-5) de l’estat espanyol i és la primera marca en introduir el rang 
únic de mesura. 

1999 CESVA obté la primera aprovació de model d’un sonòmetre en la 
historia de la metrologia de l’estat espanyol. 

2003 CESVA és la primera marca en introduir l'ús de la tecnologia sense 
fils Bluetooth en els sonòmetres 

2003-2005 CESVA llença la seva línia d’instruments per a la mesura de 
l’aïllament acústic:   FP120 font de soroll dodecaèdrica (2003), 
MI005 màquina d’impactes (2004) i el programari de càlcul 
d’aïllament CESVA Insulation Studio (2005). 

2008 CESVA firma el Pacte Mundial (Global Compact) de l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU) 



Fites 

Data Fita 

2013 CESVA aconsegueix el primer certificat de software emès pel 
Centro Español de Metrología d’acord a la guia Welmec pel 
sonòmetre analitzador d’espectre SC420 

2014 CESVA llança el TA120, el primer sonòmetre classe 1 amb IoT del 
mercat, especialment dissenyat per a la sensorització de ciutats 
intel·ligents 

2018 CESVA presenta el LF010, un limitador de so, analitzador i 
enregistrador frecuencial per 1/3 d’octava amb sortida de vídeo 
FullHD per a dispositius HDMI. 

2019 CESVA celebra 50 anys 

2020/2021 CESVA és sponsor de l’any internacional del so IYS 2020/2021 



Qualitat 

o Empresa certificada ISO 9001:2015 per a: 
o DISSENY 
o FABRICACIÓ 
o CALIBRATGE 
o DISTRIBUCIÓ I 
o VENDA 

d’instruments per a la mesura i control del soroll  



Missió i RSC 
La nostra missió és: 
Ajudar als nostres clientes a mesurar i controlar el soroll i les 
vibracions, dissenyant, fabricant i venent equips i sistemes 
fàcils d’usar, però tan potents como sigui necessari, per a 
simplificar la seva labor. 



Innovació 
ACÚSTICA 

ELECTRÒNICA 

INFORMÀTICA COMPATIBILITAT 

ELECTROMAGNÈTICA 

MECÀNICA DE PRECISIÓ 

COMPUTACIÓ  

AL NÚVOL 

R+D+i 



Servei 
o Servei tècnic ràpid, de qualitat i amb 

pressupostos ajustats. 
o Formació en l'ús dels nostres equips per 

treure’n el màxim profit. 
o Atenció al client per telèfon i correu electrònic. 

ARA TAMBÉ 
DEMOSTRACIONS, 
CURSOS I WEBINARS 
ONLINE! 



Distribució a tot el món 
Una xarxa àgil i eficient de distribució permet que els 
productes CESVA estiguin presents a tot el món: 



SC420 SONÒMETRE CLASSE 1 

o Modular: filtres de 1/1 i 1/3 octava, 
RT, FFT  

o Fàcil d’utilitzar 
o Gravació d’ÀUDIO inclosa 
o Memòria extraïble amb TARGETES 

microSD 
o AUTOMATISMES per temps i nivell 

DEN: Inici/parada de mesura i 
gravació d’àudio 

o Bluetooth per control a través d’App 
Android. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 



GESTIÓ INTEL·LIGENT DEL SOROLL AMBIENTAL 



CONTROL D’ACTIVITATS AMB MÚSICA AMPLIFICADA 



Moltes gràcies 


